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رسالة من املرشف

إننا ملتزمون بتحقيق النجاح الدرايس لكل طالب.

عائالت مدارس إيفريت العامة األعزاء:

 عندما ترسلون أطفالكم إىل مدارسنا، فإنا نعلم أنكم تأمتنوننا عىل أغىل ما متلكون. 

ولهذا نؤمن بقوة وإمكانية تعليم كل طفل، وتتمثل مسؤوليتنا يف مساعدة كل 

طفل عىل تحقيق النجاح. رشاكتكم يف هذا العمل رضورية. شكرًا لكم عىل ثقتكم 

يف إيداع أطفالكم تحت إرشافنا وعىل مشاركتنا يف تحقيق ذلك، حيث تُعد تلك هي 

املسؤولية األهم عىل اإلطالق.

إننا ملتزمون بتحقيق النجاح الدرايس لكل طالب، كام أننا ملتزمون بالتعاون 

معكم لدعم هذا النجاح. بالتعاون سويًّا، ميكننا متهيد الطريق لنجاح كل طالب يف 

املدرسة، وميكننا أن نكون االنطالقة لتحقيق النجاح يف املستقبل.

 بصفتي رشيككم،

فإنني أطلب منكم…

• التحدث إىل طالبكم بشأن أهمية الحضور املنتظم والحضور يف املوعد املحدد.

• متابعة حضور أطفالكم والتحدث إىل املستشارين واملديرين إذا كانت عائالتكم 

تواجه صعوبات يف إدخال الطالب إىل املدرسة بشكل منتظم.

• تحديد أوقات منتظمة للنوم وعادات روتينية صباحية لَِسن عادات جيدة - 

للنجاح الدرايس والحيايت.

• مساعدة طالبكم يف التجهيز للمدرسة يف الليلة السابقة، وإنهاء الواجب املدريس 

والحصول عىل قسط جيد من النوم يف هذه الليلة.

• إرسال أطفالكم إىل املدرسة كل يوم ما مل يكونوا مرىض بالفعل.

• التحدث إىل املعلمني يف حال مالحظة تغريات مفاجئة يف السلوك أو املواقف تجاه 

املدرسة.

إنني أتعهد...

• أننا سنستغل كل دقيقة يف وقت الطالب لالرتقاء بالتعليم يف املدارس التي تعترب 

أماكن آمنة للتعلم والعمل والنمو.

• ستخطركم املدارس عندما غياب أطفالكم، وستتعاون معكم بشأن الحث عىل 

الحضور املنتظم والدقيق إىل املدرسة.

• ستضع املدارس توقعات مستمرة للسلوك واألداء لتعزيز العادات الجيدة 

والسلوكيات املسؤولة يف املدرسة ويف الحياة.

• سيتم إعداد موظفي املدرسة ليكونوا عىل استعداد لتقديم العملية التعليمية 

يوميًّا يف املدارس، التي تشجع عىل اإلبداع، وتدعم تقديم األطعمة الصحية اآلمنة 

والنظيفة.

•  سيتعاون موظفو املدرسة معكم ومع الطالب للحفاظ عىل زخم التعلم.

• إننا نتحدث معكم عندما نالحظ تغريات مفاجئة يف السلوك أو الترصف، كام نعلم 

 أنكم تهتمون برفاهية ونجاح الطالب، وإننا حريصون عىل ذلك أيًضا!

بالرغم من أنني مرشف املنطقة التعليمية الجديد، وما زلت أتعلم “طريقة تعليم 

إيفريت”، إال أنني ال أعلم شيئًا أهم من أطفالكم يف العائلة. األشخاص املهمون 

الذين يتجاوز عددهم 20000 شخص يف هذه املنطقة التعليمية هم الجزء األهم يف 

وظيفتي الجديدة أيًضا. إنني أتطلع إىل رؤيتهم وهم يتعلمون، ويكربون، ويحققون 

نجاًحا يف السنة املقبلة.

خالص تحيايت،

الدكتور إيان سالتزمان

املرشف
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ملاذا أعد هذا الكتيب؟ 

يتمحور هذا الكتيب حول التواصل الجيد والفهم املتبادل، ويشتمل الكثري من هذا 

الكتيب عىل اللغة القانونية التي يتوجب عىل كل منطقة تعليمية مشاركتها مع العائالت. 

إنه ألمر “جيد” بالنسبة إىل املدارس والعائالت أن تكون لهم فرص متكافئة للوصول 

إىل قوانني الدولة - حتى إن مل تقرأها أو حتى تحتاج إىل معرفة جميع هذه القوانني. 

الحصول عىل هذه الوثائق يدويًّا ميكن أن يكون مفيًدا إذا كان لديك استفسار بشأن 

مدرستك ومسؤولياتها بشأن مساعدة الطالب عىل التعلم والحفاظ عىل سالمتهم.

 يشتمل هذا الكتاب أيًضا عىل معلومات بشأن ما هو جديد هذا العام، حيث يوضح ذلك فلسفة 

إسرتاتيجية التدخل السلويك اإليجايب (PBIS) وكيف أن ذلك يساعد يف تحسني تعليم الطالب والحد 

 من املشكالت الخاصة باالنضباط والتنمر يف املدارس.

تم تطوير هذا الكتيب عىل مدار السنني، بناًء عىل العمل الجيد لويل 

األمر، والطالب، واملوظف، ولجنة املديرين الذين يساعدون يف وضع 

سياسات الحقوق والواجبات الخاصة بالطالب والعائالت واملوظفني.

 أقر مجلس إدارة املدرسة السياسات بناًء عىل دعم السياسات لكل البيئات 

املدرسية التعليمية والداعمة التي تعزز االحرتام والسالمة للجميع.

 يحل هذا الكتيب محل جميع الكتيبات األخرى التي تعترب اآلن متقادمة. وميكن أن تتغري 

السياسات املضمنة هنا خالل العام الدرايس بناًء عىل التغيريات السياسية الترشيعية والخاصة 

مبجلس اإلدارة؛ وستنعكس هذه التغيريات عىل إصدار محدث للعام الدرايس التايل.

معلومات الكتيب

ميكن العثور عىل كتيب حقوق الطالب ومسؤولياته عىل موقع 

.www.everettsd.org/domain/1493 ويب املنطقة التعليمية

ينرش مكتب السيد الري فلكنشتني، مساعد املرشف لشؤون 

التعليم والتعلم، كتيب حقوق الطالب وواجباته سنويًّا وفًقا 

لقانون الدولة. ملزيد من املعلومات بشأن هذا الكتيب، 

يُرجى االتصال عىل كييل نيوكومب عىل 425-385-4023.

اإلخطار

وفًقا لقانون الدولة (قانون واشنطن املنقح 9.41.280)، فإن 

الطالب الذين يحملون أسلحة نارية، أو أسلحة خطرة أخرى، 

أو عيص النينشاكو، أو نجوًما مقذوفة، أو أسلحة هوائية، أو أي 

أسلحة قاذفة أخرى يف الحرم املدريس أو املواصالت املدرسية/

الخاصة باملنطقة التعليمية أو يف املرافق املستخدمة بشكل 

حرصي من ِقبل املدارس الحكومية أو الخاصة، سيكونون عرَضة 

للطرد. والطالب الذين يُشِهرون بسوء نية أي يشء يبدو عىل 

شكل سال ح ناري يكونون عرضة للفصل أو الطرد ملدة أقصاها 

عام (1) واحد، كام أن الطالب الذين يحوزون أو يحملون أسلحة 

نارية عرضة للطرد اإللزامي ملدة عام. سيتم االتصال بويل األمر/

الويص ووكاالت تنفيذ القانون يف حال وجود أسلحة نارية/خطرة، 

وميكن ملدير املدرسة تعديل أمر طرد الطالب عىل أساس الحالة. 

يحق لويل األمر/الويص تقديم التامس عىل أمر الفصل أو الطرد.

وفًقا لقانون الدولة (v)، تبنت املنطقة التعليمية سياسات 

وإجراءات تحظر التحرش والتهديد والتنمر. سيخضع الطالب 

الذين يرتكبون أفعال تنمر لعقوبة تأديبية تصل إىل وتشمل 

الطرد. يتم تضمني السياسات واإلجراءات يف هذا الكتيب.

يحظر استخدام الطالب للتبغ واملنتجات املشابهة للتبغ، مبا يف 

ذلك السجائر اإللكرتونية وأجهزة البخار يف مرافق أو مركبات 

أو ممتلكات املنطقة التعليمية. سيخضع الطالب إلجراء 

تأديبي تقدمي عند ارتكاب مخالفات بشأن هذه السياسة.

https://www.everettsd.org/domain/1493
https://www.everettsd.org/domain/1493
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9.41.280
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9.41.280
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الجديد هذا العام!

يُرجى إيالء اهتامم خاص للتغيريات التالية التي تطرأ عىل 
كتيب حقوق الطالب وواجباته لعام 2019-2020

مراجعات/إضافات السياسة واإلجراء

Ì  3122، الحضور: ركزت التغيريات يف القانون، عىل املستوينَيP السياسة 3122 واإلجراء

القومي والخاص بالوالية، عىل املنع والتدخل كطرق لسد الفجوات الخاصة باإلنجازات 

والفرص، كام تطلبت أيًضا زيادة تجميع البيانات. راجع مكتب والية واشنطن ملرشف 

التعليم العاّم (OSPI) اللوائح، حيث قام بتقديم تعريفات ومزيد من عمليات 

التوضيح. وإضافة إىل ذلك، يحث العنوان األول ملكتب والية واشنطن ملرشف التعليم 

العاّم، الجزء ج من برنامج تعليم املهاجرين، املناطَق التعليميَة بشدة عىل االتفاق 

عىل فرتة الغياب املمتدة مع عائالت الطالب ذوي حالة املهاجرين لتقليل خطورة 

التأثريات العكسية يف التقدم التعليمي للطالب وتفادي االنخراط غري الرضوري 

يف نظام املحكمة الخاص بالتغيب عن الحضور بسبب الحاجة االقتصادية.

Ì  3204، حظر التحرش والتهديد والتنمر: تتوافق املراجعاتP السياسة 3204 واإلجراء

 (WSSDA) مع السياسة النموذجية لرابطة مديري املدارس يف والية واشنطن

واملراجعات املتوافقة مع السياسة 3205، التحرش الجنيس بالطالب.

Ì  3205، التحرش الجنيس بالطالب: تتوافق املراجعات مع قانونP السياسة 3205 واإلجراء

واشنطن اإلداري 057-190-392, سياسة التحرش الجنيس - املعايري املطلوبة التي تعكس 

حكاًم فيدراليًّا يحظر تقديم توصية وظيفية ملوظف حايل أو سابق تورط يف سوء سلوك 

جنيس مع أحد الطالب. تم تغيري العنوان أيًضا من “التحرش” إىل “التحرش الجنيس بالطالب”.

Ì  :3240، التوقعات والعقوبات املتعلقة بسلوكيات الطالبP السياسة 3240 واإلجراء

تشتمل املراجعات عىل معلومات جديدة من قواعد اإلجراءات التأديبية للطالب 

الخاصة بـ OSPI وتحديثات تطرأ عىل اللغة املتعلقة باألدوية والتبغ.

Ì  السياسة 3241، املواصالت املوفرة غري املتعلقة باملنطقة التعليمية: املراجعات عبارة عن

نتيجة للمخاوف املعلنة من جانب مديري املدارس فيام يخص مامرسة الطالب الذين 

يتم نقلهم من املدرسة باستخدام خدمات مشاركة الركوب املقدمة من أطراف أخرى. 

عىل سبيل املثال، اآلباء غري القادرين عىل أخذ الطالب من املدرسة قاموا بإجراءات 

ترتيبات تتعلق بخدمة مشاركة الركوب، مثل Uber أو Lyft لنقل الطالب. وخالل دراسة 

هذه املخاوف، اكتشف املستشار العاّم أن كالًّ من Uber وLyft لديهام سياسات داخلية 

متنع السائقني الُقرّص من القيادة ما مل يرافقهم شخص يبلغ من العمر 18 عاًما أو أكرث. 

ونتيجة لذلك، متت إضافة اللغة إىل السياسة 3241 التي تحظر مغادرة الطالب أحرام 

املناطق التعليمية باستخدام خدمات مشاركة الركوب املقدمة من أطراف خارجية، 

ما مل يرافقهم ويل األمر/الويص. تم تغيري العنوان أيًضا من “قيادة الطالب/الدراجات/

أجهزة ترفيهية ذات عجالت” إىل “املواصالت املوفرة غري املتعلقة باملناطق التعليمية”.

Ì  3246، األجهزة اإللكرتونية الشخصية: تتناول املراجعات املخاوفP السياسة 3246 واإلجراء

املعلنة من جانب موظفي املناطق التعليمية بشأن الهواتف الخلوية يف الفصول الدراسية.

Ì  3300، اإلجراء التأديبي للطالب: يف عام 2016، مررت الهيئةP السياسة 3300 واإلجراء

الترشيعية مرشوع قانون مجلس النواب 1541 بشأن اإلجراء التأديبي الخاص بالطالب. 

أقّر مكتب والية واشنطن ملرشف التعليم العاّم قوانني تأديبية يف 30 يوليو 2018، حيث 

يبدأ تنفيذ أجزاء من هذه القواعد يف العام الدرايس 2019-2018 وكذلك تنفيذ األجزاء 

املتبقية يف العام الدرايس 2020-2019. تشمل املراجعات الفصل 400-392 من قانون 

واشنطن اإلداري. يتمثل متطلب قانون واشنطن اإلداري 110-400-392(1) يف تبنِّي 

املناطق التعليمية سياسة تأديبية للطالب قبل العام الدرايس 2020-2019. وإضافة إىل 

ذلك، يتطلب قانون واشنطن اإلداري 392-400-110(1)(l) أن تتبنى املناطق التعليمية 

سياسة “متوافقة مع” السياسة النموذجية لـ WSSDA . وإضافة إىل ذلك، ينص 

قانون واشنطن اإلداري 110-400-392 عىل مكونات معينة متعددة يجب تضمينها 

 ،WSSDA يف السياسة التأديبية للمنطقة التعليمية. لالمتثال للسياسة النموذجية لـ

قمنا بدمج مجموعة من السياسات التأديبية الخاصة بنا يف سياسة واحدة، وقمنا 

بحذف السياسة 3309، والسياسة 3311، والسياسة 3312، والسياسة 3313، والسياسة 

3314 والسياسة واإلجراء 3314P، والسياسة 3321 واإلجراء 3321P، والسياسة 3322، 

والسياسة 3323، واإلجراء 3323P، والسياسة 3324، والسياسة 3325، والسياسة 3331، 

واإلجراء 3331P، والتي يتم تضمينها اآلن يف السياسة 3300. تشتمل هذه املراجعات 

أيًضا عىل تغيري العنوان من “اإلجراءات التصحيحية” إىل “اإلجراء التأديبي للطالب”.

Ì  3310، ضحايا الجرائم الجنائية: تتوافق املراجعات معP اإلجراء 

التغيريات التي تجرى عىل القواعد التأديبية الخاصة بالوالية إىل جانب 

املراجعات الخاصة بالسياسة 3300، اإلجراء التأديبي للطالب.

Ì  السياسة 3318، اإلجراء التأديبي لطالب التعليم الخاص: تتوافق املراجعات

مع التغيريات التي تجرى عىل القواعد التأديبية الخاصة بالوالية إىل جانب 

املراجعات الخاصة بالسياسة 3300، اإلجراء التأديبي للطالب.

Ì  السياسة 3320، مجلس الطعون التأديبية: تتوافق املراجعات مع

التغيريات التي تجرى عىل القواعد التأديبية الخاصة بالوالية إىل جانب 

املراجعات الخاصة بالسياسة 3300، اإلجراء التأديبي للطالب.

Ì  3332، حقوق املعلم وواجباته: تتوافق املراجعاتP السياسة 3332 واإلجراء

مع التغيريات التي تجرى عىل القواعد التأديبية الخاصة بالوالية إىل جانب 

املراجعات الخاصة بالسياسة 3300، اإلجراء التأديبي للطالب.

Ì  السياسة 3333، مسؤوليات املدير وحقوق املدير ومساعده وسلطاتهم: تتوافق

املراجعات مع التغيريات التي تجرى عىل القواعد التأديبية الخاصة بالوالية إىل 

جانب املراجعات الخاصة بالسياسة 3300، اإلجراء التأديبي للطالب.

Ì  5253، الحفاظ عىل حدود املوظف/الطالبP السياسة 5253 واإلجراء

املهنية: إنه مطلب لنرش هذه السياسة واإلجراء يف كتيبات الطالب.

https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-39668/3122P%20Attendance.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-39668/3122P%20Attendance.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-468/3122%20Attendance.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-468/3122%20Attendance.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-2052/3204P%20Prohibition%20of%20Harassment,%20Intimidation%20and%20Bullying.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-2052/3204P%20Prohibition%20of%20Harassment,%20Intimidation%20and%20Bullying.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-2045/3204%20Prohibition%20of%20Harassment,%20Intimidation%20and%20Bullying.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-2045/3204%20Prohibition%20of%20Harassment,%20Intimidation%20and%20Bullying.pdf
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190-057
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-570/3205P%20Sexual%20Harassment%20of%20Students.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-570/3205P%20Sexual%20Harassment%20of%20Students.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-479/3205%20Sexual%20Harassment%20of%20Students.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-479/3205%20Sexual%20Harassment%20of%20Students.pdf
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190-057
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190-057
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-578/3240P%20Student%20Conduct%20Expectations%20and%20Sanctions.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-578/3240P%20Student%20Conduct%20Expectations%20and%20Sanctions.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-500/3240%20Student%20Conduct%20Expectations%20and%20Sanctions.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-500/3240%20Student%20Conduct%20Expectations%20and%20Sanctions.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-502/3241%20Non-District%20Provided%20Transportation.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-502/3241%20Non-District%20Provided%20Transportation.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-46802/3246P%20Use%20of%20Personal%20Electronic%20Devices.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-46802/3246P%20Use%20of%20Personal%20Electronic%20Devices.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-46801/3246%20Use%20of%20Personal%20Electronic%20Devices.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-46801/3246%20Use%20of%20Personal%20Electronic%20Devices.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-107270/3300P%20Student%20Discipline.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-107270/3300P%20Student%20Discipline.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300%20Corrective%20Actions.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300%20Corrective%20Actions.pdf
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-110
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-110
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-110
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-110
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-110
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-110
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-2053/3310P%20Victims%20of%20Criminal%20Offenses.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-2053/3310P%20Victims%20of%20Criminal%20Offenses.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-514/3318%20Discipline%20of%20Special%20Education%20Students.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-514/3318%20Discipline%20of%20Special%20Education%20Students.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-516/3320%20Disciplinary%20Appeal%20Council.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-516/3320%20Disciplinary%20Appeal%20Council.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-1042/3332P%20Teacher%20Responsibilities%20and%20Rights.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-1042/3332P%20Teacher%20Responsibilities%20and%20Rights.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-523/3332%20Teacher%20Responsibilities%20and%20Rights.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-523/3332%20Teacher%20Responsibilities%20and%20Rights.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-524/3333%20Principal%20Responsibilities%20and%20Principal%20and%20Assistant%20Principal%20Authority%20and%20Rights.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-524/3333%20Principal%20Responsibilities%20and%20Principal%20and%20Assistant%20Principal%20Authority%20and%20Rights.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-32403/5253P%20Maintaining%20Professional%20Staff-Student%20Boundaries.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-32403/5253P%20Maintaining%20Professional%20Staff-Student%20Boundaries.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-32402/5253%20Maintaining%20Professional%20Staff-Student%20Boundaries.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-32402/5253%20Maintaining%20Professional%20Staff-Student%20Boundaries.pdf
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خدمة اإلبالغ بالنصائح املتعلقة بالسالمة

(SafeSchools Alert) منبه سالمة املدارس

تحتل السالمة أعىل أولويات املنطقة التعليمية الخاصة بنا؛ لذا نستخدم حاليًّا 

منبه سالمة املدارس، وهو نظام إبالغ عن النصائح، ويتيح للطالب واملوظفني 

واآلباء إرسال املخاوف املتعلقة بالسالمة إىل إدارتنا من خالل 4 طرق مختلفة:

1 .855-637-2095 الهاتف: 

اكتب نصيحتك وأرسلها عرب 855-637-2095. 2 رسالة نصية: 

3 .alert1.us@1350 الربيد اإللكرتوين: 

4 .http://everett-wa.safeschoolsalert.com صفحة الويب: 

ميكن للطالب واملوظفني واآلباء اإلبالغ بسهولة عن سلوك التنمر أو التحرش أو 

املخدرات أو التخريب أو أي مسألة تتعلق بالسالمة يساورهم القلق بشأنھا. 

وميكن إرسال النصائح بشكل مجّهل عرب اإلنرتنت أو عرب الھاتف. يتوفر مزيد 

من املعلومات، مبا يف ذلك رشوط استخدام منبه املدارس اآلمنة وسياسة 

 الخصوصية الخاصة به عرب اإلنرتنت عىل موقع الويب

http://everett-wa.safeschoolsalert.com.  شكرا مقدًما 

عىل مساعدتكم لجعل املناطق التعليمية واملدارس أماكن 

أكرث أمانًا للعمل والتعلم! إننا نقدر لكم دعمكم.

لحاالت الطوارئ، يُرجى االتصال عىل 911

اإلبالغ باالنتهاكات!
التنمر  •

التهديد  •
التحرش  •

األسلحة  •
املخدرات  •
غري ذلك  •

4 طرق سهلة:
الهاتف:

855-637-2095

رسالة نصية:
 اكتب نصيحتك وأرسلها عرب

855-637-2095

الربيد اإللكرتوين:
alert1.us@1350

موقع الويب:

http://everett-wa.safeschoolsalert.com

https://everett-wa.safeschoolsalert.com
https://everett-wa.safeschoolsalert.com
https://everett-wa.safeschoolsalert.com
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)PBIS( عمليات دعم التدخل السلويك اإليجايب

ما هو إجراء PBIS؟

عمليات دعم التدخل السلويك اإليجايب تساعد يف ضامن أن املدارس عبارة عن أماكن 

آمنة للتعلم والعمل والنمو. وتساعد مامرسات PBIS املدارس عىل أن تكون أماكن 

مناسبة لتعليم الطالب وتحقيق التطوير االجتامعي والنجاح مدى الحياة.

تشجع املدارس ذات PBIS السلوك الجيد من خالل املنع وليس العقاب. ويف املدارس 

ذات PBIS، يتعلم الطالب بشأن السلوك الناجح اإليجايب، متاًما كام هو الحال مع تعلم 

الحساب والعلوم والقراءة واملواد األكادميية األخرى. يف رواق املدرسة ذات PBIS، ميكنك 

رؤية عالمات ملونة بشكل برّاق تدعو إىل سلوكيات إيجابية، عىل سبيل املثال: متتَّْع 

باالحرتام، احرص عىل الوصول يف الوقت املحدد، احرص عىل االستامع، كن لطيًفا.

 يف املدارس ذات PBIS، يعرف كل شخص ما يشبه السلوك اإليجايب يف جميع األوقات ويف 

جميع األماكن - يف الفصل الدرايس، ويف األروقة، ويف الحافلة املدرسية، ويف غرفة الطعام. 

التوقعات السلوكية مامثلة لكل طالب. تُوازن املدارس ذات PBIS الحقوق الفردية مع 

املسؤوليات املدنية عن طريق وضع توقعات للسلوك تساعد الطالب عىل أن يكونوا ناجحني 

يف املدرسة، ويف مجتمعاتنا، ويف املجتمع بصفتهم مواطنني مسؤولني يف املستقبل.

 األشخاص الذين درسوا املدارس ذات PBIS قالوا إن استخدام مامرسات PBIS يحسن من 

ترصف جميع الطالب، كام أنه يساعد عىل تقليل عدد عمليات الحبس والفصل. يحصل 

الطالب عىل درجات أفضل، وتظهر بعض الدراسات أنه ميكن لـ PBIS تقليل التنمر.

 كيف تعمل عمليات PBIS؟

تشتمل عمليات PBIS عىل ثالثة مستويات:

يف املستوى 1، يتعلم كل شخص وطالب وموظف التوقعات السلوكية األساسية - عىل . 1

سبيل املثال االحرتام والرقي مع بعضهم البعض. يُعد السلوك الجيد أمرًا مستحبًّا 

وموضع تقدير وميكن أن يكافأ عليه الشخص. دعم “القيام مبا هو صواب” أمر إيجايب.

املستوى 2، عبارة عن مرحلة إضافية لدعم الطالب الذين قد يجتهدون لفهم . 2

“ما هو صائب” والقيام به باستمرار؟ الطالب الذي يقاطع اآلخرين بشكل 

متكرر ميكن أن يحصل عىل توجيه خاص فيام يتعلق باملهارات االجتامعية 

والتواصل الفعال كإسرتاتيجية دعم املستوى 2. قبل PBIS، ميكن أن يُرَسل 

الطالب إىل مكتب املدير ويعنَّف ثم تتم إعادته إىل الفصل دون توضيح 

السبب يف أن املقاطعة ترض بعملية التعليم أو بحث كيفية منع ذلك.

املستوى 3 أعىل مستوى مكثف. الطالب والعائالت يف هذا املستوى يتعاونون مع . 3

موظف املدرسة يف خدمات خاصة وذات طابع فردي للتغلب عىل املشكالت السلوكية.

PBIS ما ال ميثله

PBIS عبارة عن “إطار عمل”، وليس منهًجا. وهذا يعني أن الفلسفة األساسية 

الخاصة بتشجيع ودعم وتعليم السلوك اإليجايب ميكن تكييفها لتالئم املدارس 

املختلفة يف مناطق مختلفة وعىل مستويات صفوف مدرسية مختلفة.

يعمل املوظفون يف مدارس إيفريت العامة عىل مدار عاَمني إلضفاء الطابع الشخيص عىل 

إطار العمل الخاص بنا بحيث يناسب مدارسنا، وطالبنا، وعائالتنا. ميكن أن تكون املامرسات 

أو اإلسرتاتيجيات أو املكافئات الخاصة مختلفة يف املدارس املختلفة وعىل مستويات 

الصفوف املدرسية املختلفة ولكن الهدف مامثل. مدارسنا عبارة عن أماكن آمنة حيث 

ميكن للطالب التعلم والنمو سويًّا ليصبحوا قادة ناجحني ومسؤولني يف املستقبل.
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املستوى 1
السلويك

تحديد التوقعات السلوكية وتعلمها وإعادة تعلمها• 
اإلقرار بالسلوكيات املتوقعة• 
تصحيح األخطاء السلوكية بشكل استباقي• 
التواصل مع العائلة بشأن سلوك الطالب مستمر• 

األكادميي
اإلملام مبعايري الوالية واملهارات التقنية ومهارات • 

القرن الـ 21 واإلسرتاتيجيات التنظيمية
تنفيذ منوذج التحسني املستمر للخدمة • 

النفسية التعليمية (EPS) (الخطوة 8)
وضع إسرتاتيجيات املراقبة الذاتية• 
تقسيم الواجبات إىل أجزاء صغرية• 
تقديم الدعم إىل جميع الطالب• 
تقييم الرد لتحديد الطالب املعرضني للخطر• 

االجتامعي/العاطفي
يتم دمج 5 اختصاصات شاملة يف العملية التعليمية:• 

الوعي الذايت• 
اإلدارة الذاتية• 
الوعي االجتامعي• 
إدارة العالقات• 
اتخاذ قرار مسؤول• 

منهج الخطوة الثانية يدرّس يف املدارس من الصف الثامن• 
تنفيذ عملية منع التنمر• 
ح الخطوات التالية•  بيانات بانورامية توضِّ

املستوى 2
السلويك

العقود السلوكية تعزز السلوك املتوقع• 
أنظمة الدخول/الخروج تراقب نجاح الطالب اليومي• 
هون/النُّظار يسوون النزاعات•  املوجِّ
إعادة تعليم التوقعات عىل مستوى • 

املدرسة يف مجموعات صغرية
يشارك الطالب يف حل املشكلة ووضع الهدف• 
التواصل مع العائلة بشأن سلوك الطالب مستمر• 

األكادميي
اختيار التدخالت املكثفة الخاصة باملتطلب املحدد• 
تدخالت املجموعة الصغرية تحدث • 

داخل الفصل أو خارجه
مراقبة التقدم وتقييم استجابة الطالب مستمرة• 

االجتامعي/العاطفي
تعلم املهارات االجتامعية• 
املجموعات االجتامعية/األكادميية • 

ذات السامت الفردية مستمرة
اإلحاالت تتم إىل موارد داخل املدرسة وخارجها• 
توفري تغذية راجعة متكررة وتعزيز • 

املشاركة يف السلوك املالئم

املستوى 3
السلويك

وضع خطة تدخل سلويك/تقييم سلويك وظيفي• 
يتم استخدام املوارد املجتمعية لدعم الطالب• 
التفكري يف بدائل للحبس• 
إعداد جداول شخصية• 
تعلم مهارات اجتامعية ومهارات حل النزاعات• 
التواصل مع العائلة بشأن سلوك الطالب مستمر• 

األكادميي
تنفيذ تدخل مكثف مصمم بشكل فردي• 
توفري تدخل يومي بحد أدىن 30 دقيقة• 
استشارة املسؤولني عن عملية التدخل • 

وموظف التعليم الخاص
مراقبة التقدم وتقييم استجابة الطالب مستمرة• 

االجتامعي/العاطفي
تنفيذ عمليات التدخل املكثفة والشخصية• 
مشاركة أفراد العائلة بشكل فعال يف وضع األهداف• 
عمليات التدخل املجتمعية واملدرسية • 

املكثفة ذات الدعم املدريس
خطط الدعم التي تتضمن عمليات • 

الدعم العالجية الشخصية

شاملة
مستهدفة مكثفة

مطلوب دعم أكرث

مطلوب دعم أكرث

مطلوب دعم أكرث

أنظمة الدعم
االستمرارية متعددة املستويات للدعم السلويك واألكادميي 

واالجتامعي/العاطفي الستيفاء احتياجات كل متعلم
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القيم األساسية للمنطقة التعليمية

توجيه نجاح الطالب

توجيه نجاح الطالب

يف عام 2009، أطلقنا عملية مجتمعية وعىل نطاق املناطق التعليمية لوضع خطة إسرتاتيجية 

جديدة - تعتمد عىل األسس القوية السابقة وتوجه الطالب نحو تحقيق النجاح يف عام رسيع التغري.

 وعىل مدار فرتة تزيد عىل العام، التقى مئات اآلباء وأفراد املجتمع وهيئات التدريس يف عرشات 

الجلسات إلطالق العنان لألحالم، وتحديد مسار النجاح الذي سيحققه أطفال املجتمعات.

وقد ظهرت القيم األساسية للمنطقة التعليمية وتم تحديدها يف هذه العملية املجتمعية. 

شّكلت هذه القيم معامل ثقافات مدارسنا ومناطقنا التعليمية ملدة عقد قادم من 

الزمان. إنها متثل روح وجوهر ما متثله املنطقة التعليمية، كام أنها أساس قرارات 

املدرسة واملنطقة التعليمية والسياسات التي وضعها مجلس إدارة املدرسة.

تعمل القيم األساسية عىل توجيه الكيفية التي يتفاعل 

بها الطالب وهيئة التدريس مًعا وتشكل األساس 

لعمليات التفاعل مع األرسة واملجتمع.

ويف النهاية، متثل جزًءا أساسيًّا من النجاح األكادميي واالجتامعي لكل طالب يف املدرسة وبعد التخرج.

 إننا نقدم هذا الكتيب انطالقًا من هذه القيم األساسية، وبهدف إجراء 

عمليات تواصل ورشاكة مفتوحة معك كجزء من أرسة املدرسة.

 كارول أندروس، الرئيس

مجلس إدارة مدارس إيفريت العامة

الطالب هم محور جميع قرارات 

املناطق التعليمية التي يتم توجيهها 

 وفق القيم األساسية التالية:

«  التعلم

«  املساواة

«  الشغف

«  النزاهة

«  االحرتام

«  التنوع

«  التعاون
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ملاذا يعترب حضور املدرسة مهامًّ 

الطالب الذين يحرضون املدرسة بانتظام هم األنجح يف املدرسة. إن تواجدك يف املدرسة 

يساعد يف بناء عالقات مع املعلمني والطالب اآلخرين، وهذا يساعد الطالب يف النجاح عىل 

املستوى األكادميي واالجتامعي، ويعدهم للنجاح املستقبيل يف حياتهم أو التعليم أو التدريب 

بعد مرحلة الثانوية ويف وظائفهم، بينام الطالب الذين ال يحرضون املدرسة بانتظام عادة 

ما يتخلفون وال يحققون نجاًحا مثل الطالب الذين يحرضون املدرسة باستمرار. الطالب 

الذين يتغيبون كثريًا من املحتمل بدرجة قليلة أن يتخرجوا يف املدرسة الثانوية.

F  الغياب يف مرحلة روضة األطفال، أكرث من مرتني شهريًّا (بعذر أو بدون 

عذر) ميكن أن يؤدي إىل تأخر مستوى األطفال يف املدرسة.

F  فقدان 10 باملائة (أو حوايل 189 يوًما كل عام درايس) يزيد من فرصة عدم 

قراءة أو فهم الطالب للحساب بنفس مستوى زمالئهم يف الفصل.

F  ميكن أن يؤدي الغياب إىل قطع التواصل بني الطالب 

ومعلميهم وأصدقائهم وزمالئهم يف الفصل.

F  يف الصف السادس، الغياب هو إحدى العالمات الثالث التي

توضح أن الطالب ميكن أن يترسب من املرحلة الثانوية.

F  ويف الصف التاسع، يكون الحضور املنتظم يف املدرسة مؤرًشا أفضل ملا إذا كان 

الطالب سيتخرجون يف الوقت املناسب من درجات اختبار الصف الثامن.

 قد يفقد الطالب الدراسة ألسباب جيدة - بدايًة من مشكالت صحية وحتى الصعوبات املتعلقة 

باملواصالت. ميكن للعديد من هيئة التدريس أن يساعدوك يف مواجهة تحديات الدخول إىل 

املدرسة بانتظام أو يف الوقت املناسب. يُرجى االتصال باستشاري الطفل يف املدرسة أو املدير 

للتحدث معه بشأن العوائق التي تواجهها العائلة والتي ميكن أن تؤثر يف حضور طفلك.

 ماذا تفعل عندما يكون طفلك غائبًا 

تَواصْل مع مكتب الحضور يف مدرسة طفلك كتابة (يُفضل) أو هاتفيًّا لتوضيح 

سبب الغياب يف غضون 30 يوم ميالديًّا من تاريخ الغياب. ارجع إىل دليل الطالب 

د موقع املنطقة اإللكرتوين www.everettsd.org، للحصول عىل املزيد  هذا أو تفقَّ

.(3122P) من املعلومات بشأن إجراءات الحضور يف املنطقة التعليمية

 سياسات املدرسة وقوانني الوالية بشأن الحضور 

يُحتم قانون الوالية للحضور اإللزامي، املُسمى “بيكا بيل”، عىل األطفال من سن الثامنة إىل 

17 أن يحرضوا إىل مدرسة حكومية أو مدرسة خاصة أو برنامج دراسة منزلية معتمد من 

ِقبَل املنطقة التعليمية. وال يُطلَب من األطفال الذين يبلغون من العمر ست أو سبع سنوات 

االلتحاق باملدرسة. ومع ذلك، إذا كان اآلباء يسجلون أطفالهم الذي يبلغون من العمر ست أو 

سبع سنوات يف املدرسة، فيجب عىل الطالب حضور الدوام املدريس الكامل. يجوز إعفاء الشباب 

الذين هم يف عمر 16 عام أو أكرب من الدوام يف املدرسة العامة إذا استوفوا رشوطًا معينة، انظر

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.225.225 ملزيد من التفاصيل.

 ويطالب قانون الوالية املنطقة التعليمية بأخذ الحضور 

اليومي وإخطارك عندما يكون لطفلك غياب غري مربر

تنطبق املعلومات القانونية أدناه فقط يف حال فقدان طفلك لعدد معني من أيام الدراسة. 

قد تبدو القوانني واللغة القانونية عدائية، ومع ذلك، تم تخصيص هذه القوانني والخطوات 

القانونية ملساعدة املدارس والعائالت عىل التعاون سويًّا ملساعدة الطالب عىل النجاح.

 إذا كان لطفلك ثالثة غيابات غري مربرة يف شهر واحد، فإن قانون الوالية (قانون واشنطن 

املنقح 28A.225.020) يُحتِّم عىل املنطقة أن تُحدد موعًدا لعقد لقاء معك ومع طفلك 

واملدير أو ممثل عنه. ستتحدثون سويًّا، يف اللقاء، حول أسباب الغياب غري املربر وكيفية 

التغلب عليها. إن املنطقة ملزمة أيًضا بوضع خطة الوفاء باحتياجات طفلك التعليمية عىل 

النحو األمثل والحد من التغيب عن املدرسة، وقد تشمل هذه الخطة التحرش بطفلك.

 يف املدرسة االبتدائية، بعد خمسة غيابات مربرة يف أي شهر أو 10 غيابات أو أكرث من الغياب 

املربر يف العام الدرايس، فإنه يلزم عىل املنطقة التعليمية االتصال بك لتحديد موعد لقاء يف وقت 

معقول يتفق عليه الطرفان مع موظف واحد عىل األقل يف املنطقة التعليمية. يف هذا اللقاء، 

ستتعاونون سويًّا لتحديد العوائق الخاصة بالحضور وطرق التغلب عليها. ال يلزم عقد اجتامع، 

إذا کان طفلك قد قدَم إشعار طبيب، أو رتَب مسبًقا الغياب کتابيًّا، وقام ويل األمر أو الويص 

والطالب واملدرسة بوضع خطط حتی ال يتخلف طفلك أکادمييًّا. وإذا كان طفلك لديه خطة 

تعليمية فردية (IEP) أو خطة 504، فإن الفريق الذي وضع الخطة سوف يجتمع مجدًدا.

 إذا كان لطفلك سبعة غيابات غري مربرة يف أي شهر أو 10 غيابات غري مربرة خالل 

العام الدرايس، فإنه يُطلب من املنطقة التعليمية تقديم عريضة إىل محكمة األحداث، 

تزعم فيها انتهاك القانون قانون واشنطن املنقح 28A.225.010، قانون الوالية للحضور 

اإللزامي باملدرسة. قد يتم إيقاف العريضة تلقائيًا، وميکن إحالة طفلك وعائلتك 

إلی مجلس الغياب باملجتمع، أو قد تحتاج أنت وطفلك إلی املثول أمام محکمة 

األحداث. إذا استمر طفلك يف الغياب، فقد يُطلَب منك الذهاب إىل املحكمة.

 وكام ترى، “الظهور” أمر مهم. قالت هيالري كلينتون ذات مرة “الظهور ليس كل يشء يف الحياة 

ولكنه يعني الكثري”. الظهور يف املدرسة ليس كل يشء، ولكنه جزء أسايس من نجاحك الدرايس.

https://www.everettsd.org
https://www.everettsd.org
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.225.225
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.225.020
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.225.020
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.225.020
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.225.010
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.225.010
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.I الجزء

السياسات والقواعد التي تؤثر يف وضع الطالب وسلوكياتهم

الحضور

السياسة 3122     

إن الحضور املنتظم واملستمر والفوري يعد عنرًصا أساسيًّا للتفوق الدرايس 

وتعلم الطالب وعادات العمل املستقبلية. تبدأ سلوكيات الحضور طويلة 

األجل مع دخول املدرسة يف مرحلة ما قبل املدرسة أو الروضة، وتستمر معه 

يف املرحلة اإلعدادية مروًرا باملرحلة الثانوية وحتى يصل الطالب إىل مرحلة 

التخرج. عندما يصل الطالب إىل الفصل الدرايس، من املتوقع أنه سيبدأ عىل 

ا لخوض  الفور االستعداد لبدء اليوم أو الحصة املدرسية، ويكون مستعدًّ

عملية التعلم مع بداية اليوم الدرايس أو الحصة املدرسية بصورة رسمية.

ومن املتوقع أن يحرض الطالب جميع الحصص املقررة عليھم كل يوم يف 

األوقات املحددة لھا. عند التسجيل ويف بداية كل عام درايس، يجب عىل 

املنطقة التعليمية إبالغ الطالب وأولياء ألمورهم/أوصيائھم عن توقعات 

الحضور، وفوائد الحضور املنتظم يف املدرسة، وعواقب التھرب من املدرسة، 

ودور ومسؤولية املنطقة فيام يتعلق بالتھرب من املدرسة واملوارد املتاحة 

ملساعدة الطالب وأولياء أمورهم/أوصيائھم يف تصحيح التھرب من املدرسة. 

سوف تجعل املنطقة التعليمية هذه املعلومات متاحة عرب شبكة اإلنرتنت أو، 

بناًء عىل طلب كتايب من اآلباء/األوصياء. وستبذل املقاطعة جھوًدا معقولة 

لتمكني اآلباء/األوصياء من طلب وتلقِّي هذه املعلومات بلغة يستطيعون 

فھمھا. سيُطلب من اآلباء/األوصياء القيام بتأريخ وإقرار مراجعة هذه املعلومات 

إما عرب اإلنرتنت أو كتابًة يف وقت التسجيل ويف بداية كل عام درايس.

ومن املسلَّم به أنه توجد حاالت نادرة تستوجب وصواًل متأخرًا، أو رحياًل مبكرًا، 

أو غيابًا مرشوًعا مربًرا من الطالب. يحتفظ املدرسون بسجل غياب الطالب 

وتأخره. وتحدد املدرسة ما إذا كان الغياب تأخرًا أو غيابًا مربًرا أو غري مربر، وذلك 

مبا يتوافق مع القانون والسياسة. يتمثل دور ويل األمر أو الويص يف التأكد من 

أن طفله يحرض إىل املدرسة، والتحقق من أن تغيُّب الطالب كان لسبب مربر.

يتحمل مديرو املدارس واملوظفون املعتمدون مسؤولية إنفاذ 

سياسات وإجراءات الحضور الخاصة باملنطقة التعليمية.

اإلجراء  

    3122P

تعريفات الغياب

إلرساء مامرسات حضور عامة يف كل مرحلة وعرب جميع املراحل 

املدرسية، سوف تحدد التعريفات التالية قانون واشنطن اإلداري 

015-401-392 الفئة املناسبة لإلبالغ عن الغياب.

الغياب

1.  يكون الطالب غائبًا يف الحاالت التالية:

a.  عدم التواجد فعليًّا داخل الحرم املدريس؛ و

b.  عدم املشاركة يف األنشطة التالية يف موقع معتمد:

i.  العملية التعليمية؛

ii.  أي نشاط يتعلق بالعملية التعليمية، أو

iii.  أي نشاط آخر معتمد من املنطقة التعليمية أو املدرسة 

منظم بواسطة نظام املحاسبة التعليمي/األكادميي، مثل 

املشاركة يف الرياضات التي ترعاها املنطقة التعليمية.

2.  ال يعترب الطالب غائبًا يف الحاالت التالية:

a.  فصله أو طرده أو طرد طارئ وفًقا لـ الفصل 

400-392 من قانون واشنطن اإلداري;

b.  تلّقي الخدمات التعليمية كام هو مطلوب مبوجب قانون واشنطن 

املنقح 28A.600.015 والفصل 400-392 من قانون واشنطن اإلداري; و

c.  تسجيل الطالب يف أنشطة “دورة دراسية” مؤهلة كام 

هو محدد يف قانون واشنطن اإلداري 392-121-107.

https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-401-015
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-401-015
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-401-015
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.600.015
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.600.015
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.600.015
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-121-107
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-121-107
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3.  سيتم تسجيل حضور الطالب كغياب يوم كامل عندما يفقد الطالب 

٪50 أو أكرث من الفرتات الدراسية املقررة يف ذلك اليوم الدرايس.

4.  لن تقوم املدرسة أو املنطقة التعليمية بتحويل أو دمج حاالت التأخري 

لتصبح ضمن حاالت الغياب التي تسهم يف التامسات التهرب من املدرسة.

حاالت الغياب املربرة وغري املربرة

حاالت الغياب املربرة

يجب استثناء الطالب من الغياب إذا كان لألسباب التالية:

 1.  مرض أو حالة صحية أو موعد طبي، مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص، 

املواعيد الطبية واالستشارات والحاالت الخاصة باألسنان، وفحص البرص، والحمل، 

والعالج داخل املستشفيات أو يف العيادات الخارجية فيام يتعلق باالعتامد عىل 

الكيامويات، أو املرض النفيس للطالب، أو الشخص املسؤول عنه الطالب قانونًا.

a.   حالة صحية أو مرضية ممتدة. ويف حال تم احتجاز الطالب يف 

املنزل أو يف املستشفى لفرتة ممتدة، فسوف ترتب املدرسة إلمتام 

الواجبات الخاصة به يف مكان الحجز حيثام يكون ممكًنا عمليًّا. 

إذا كان الطالب عاجزًا عن القيام بواجبه املنزيل، أو إذا كانت 

هناك متطلبات كبرية توجبھا دورة تدريب معينة والتي ال ميكن 

إمتامھا خارج الفصل، فقد يُطلب من الطالب أن يأخذ أيام دراسة 

غري كاملة أو ينسحب من الفصل دون أن يتلقى عقوبة.

b.  الغياب املربر بسبب حالة صحية مزمنة. الطالب ذوو الحالة الصحية 

املزمنة التي تؤدي إىل انقطاع يف الحضور ميكن أن تؤهلهم إىل برنامج 

حضور ومشاركة محدد. سيتقدم الطالب وويل أمر/ويص الطالب بطلب 

إىل املدير أو املستشار، وستتم كتابة برنامج محدد عقب الحصول عىل 

نصائح وتوصيات املستشار الطبي للطالب. ستتم مراجعة الربنامج 

املحدد املوىص به ومراجعته أو رفضه من جانب املدير. يف حال رفض 

الربنامج املحدد املوىص به، سيتعاون املدير مع الطالب وويل األمر/

الويص واملستشار الطبي ملراجعة الربنامج للحصول عىل املوافقة. سيتم 

إبالغ هيئة التدريس باحتياجات الطالب، عىل الرغم من أنه سيتم 

احرتام رسية املعلومات الطبية بناًء عىل طلب ويل األمر/الويص.

2.  حاالت الطوارئ يف األرسة، مبا يف ذلك عىل سبيل املثال 

ال الحرص حالة وفاة أو حالة مرضية يف األرسة.

3.  أغراض دينية أو ثقافية، مبا يف ذلك مراعاة أي إجازة 

دينية أو ثقافية، أو املشاركة يف درس ديني أو ثقايف.

4.  الذهاب إىل املحكمة، أو إجراء قضايئ، أو نشاط 

بأمر محكمة، أو الخدمة يف هيئة محلفني.

5.  زيارة يف برنامج ما بعد املدرسة الثانوية أو املدرسة الفنية 

أو برنامج تدريب، أو لقاء للحصول عىل منحة دراسية.

6.  األبحاث املعرتف بھا من ِقبَل الدولة وأنشطة اإلنقاذ التي 

.28A.225.055 تتوافق مع قانون واشنطن املنقح

7.  التغيب املتعلق بصورة مبارشة بحالة ترشد الطالب أو الحضانة/حالة اإلعالة.

8.  الغيابات املتعلقة بأنشطة النرش الخاصة بويل األمر أو الويص القانوين الذي 

.28A.705.010 هو عضو يف الخدمة الفعلية واملطابق لـ قانون واشنطن املنقح

9.  التغيب بسبب حاالت الفصل أو الطرد أو الطرد الطارئ املفروض 

وفًقا لـ الفصل 400-392 من قانون واشنطن اإلداري إذا كان الطالب ال 

يتلقى خدمات تعليمية وغري مسجل يف أنشطة “دورة دراسية” مؤهلة 

كام هو منصوص عليه يف قانون واشنطن اإلداري 392-121-107.

 ووفًقا ملا يطلبه القانون، سوف يُخول الطالب الذين يتم طردهم من فصل 

أو فصول كإجراء تأديبي، أو الطالب الذين تم تعليق حضورهم لفرتة قصرية 

أو طويلة األمد، الحق يف إمتام الواجبات أو االمتحانات التي فاتتھم خالل 

الوقت الذي تم منعھم فيه من دخول الفصل املدريس، وذلك إذا ما كان أثر 

الواجبات التي فاتتھم سوف ميثل عاماًل أساسيًّا يف تقليل درجة الدورة.

10.  الغياب بسبب مخاوف تتعلق بسالمة الطالب، مبا يف ذلك 

حاالت الغياب املتعلقة بالتهديدات، أو االعتداءات، أو التنمر؛

11.  الغيابات بسبب حالة الهجرة الخاصة بالطالب؛ و

12.  نشاط معتمد متوافق مع سياسة املنطقة التعليمية ومتفق عليه 

بشكل متبادل من ِقبَل املدير أو وكيله وويل األمر/الويص أو شاب متحرر.

 يتمتع مدير املدرسة أو وكيله بسلطة تحديد ما إذا كان 

الغياب يفي باملعايري أعاله الخاصة بالغياب املربر.

باستثناء البند 9، من املتوقع من ويل األمر/الويص التواصل مع مكتب 

حضور الطالب يف املدرسة كتابًة أو عرب الهاتف لتقديم تفسري لغياب 

الطالب يف غضون ثالثني (30) يوًما تقومييًّا من تاريخ الغياب.

 يف حال وجود عذر للغياب، يُسمح للطالب بتعويض جميع الواجبات 

الفائتة خارج الفصل يف ظل ظروف معقولة ووفق حدود زمنية 

يحددها املعلم املناسب؛ متى كان ذلك معقواًل، ويف حال فاتت 

الطالب حصة تنطوي عىل نوع من املشاركة، فيمكنه طلب تحديد 

واجب بديل يتوافق مع أهداف التعلم الخاصة بالنشاط الفائت.

سيتم تأكيد الغياب املربر بعذر من ِقبَل ويل األمر/الويص أو شخص بالغ أو طالب 

ال يخضع للوصاية أو راشد عىل نحو مالئم أو سلطة مدرسية مسؤولة عن الغياب. 

يف حال أخذ الغياب بشكل إلكرتوين، سواء لدورة تدريبية تعقد عرب اإلنرتنت أو 

للطالب املوجودين فعليًّا يف املنطقة التعليمية، ستكون حالة الغياب بدون عذر 

حتى يتم تأكيد الغياب املربر بعذر من ِقبَل ويل األمر/الويص أو الشخص البالغ 

املسؤول اآلخر. يف حال رضورة الكشف عن معلومات الرعاية الصحية املتعلقة 

بتنظيم األرسة أو اإلجهاض الخاصة بالطالب، فإنه يجوز للطالب طلب الحفاظ 

بشدة عىل رسية املعلومات. يحق للطالب الذين يبلغون ثالثة عرش عاًما (13) 

أو أكرث االحتفاظ برسية املعلومات املتعلقة باملخدرات أو الكحوليات أو عالج 

الصحة النفسية. يتمتع الطالب الذين يبلغون أربعة عرش عاًما (14) بنفس حقوق 

الرسية فيام يتعلق بفريوس نفس املناعة البرشية واألمراض املنقولة جنسيًّا.

https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.225.055
https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.225.055
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.705.010
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.705.010
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-121-107
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-121-107
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التواصل مع املدرسة كتابًة

ميكن لآلباء/األوصياء التواصل مع املدرسة كتابة لتقديم تفسري لغياب الطالب. 

ميكن أن يكون التواصل الكتايب لويل األمر/الويص يف شكل إشعار مكتوب 

بخط اليد مرَسل من عنوان الربيد اإللكرتوين لويل األمر/الويص أو مرَسل 

عرب الفاكس. يجب أن يحتوي اإلشعار املكتوب عىل املعلومات التالية:

•  اسم و/أو رقم بطاقة هوية الطالب

•  تواريخ الغياب

•  سبب الغياب

•  اسم ويل األمر/الويص

•  توقيع ويل األمر/الويص (بالنسبة إىل اإلشعارات املكتوبة بخط اليد)

•  رقم هاتف ويل األمر/الويص

االتصال باملدرسة عرب الهاتف

ميكن لويل األمر/الويص االتصال باملدرسة عرب الهاتف لتقديم تفسري لغياب 

الطالب. سيتم تسجيل اتصال ويل األمر/الويص كتابًة من ِقبًل موظف مكتب 

املدرسة لتربير الغياب. ميكن لآلباء/األوصياء الذين يحتاجون إىل مساعدة لغوية 

لتقديم إشعار خطي استخدام خط االتصال الخاص باملنطقة التعليمية للعائالت 

غري الناطقة باللغة اإلنجليزية من خالل االتصال بالرقم 425-385-4011.

حاالت الغياب غري املربرة

أي حالة تغيب عن املدرسة تكون غيابًا غري مربر ما مل 

تستوِف أحد املعايري املحددة ألي حالة غياب مربَّرة موضحة 

أعاله (قانون واشنطن اإلداري 392-401-020).

 يصبح غياب الطالب غري مربر عندما:

1.  يقدم ويل األمر/الويص أو الطالب البالغ بيان عذر ال 

ميثل حالة غياب مربرة عىل نحو ما ورد ذكره أعاله؛

 2.  يخفق ويل األمر/الويص أو الطالب البالغ يف تقديم أي نوع من أنواع بيانات 

تقديم العذر، سواء عرب الهاتف أو الفاكس أو الربيد اإللكرتوين، لحالة الغياب؛ أو

 3.  يقدم ويل األمر/الويص أو الطالب البالغ بيان تقديم عذر 

بعد أكرث من ثالثني (30) يوًما تقومييًّا من الغياب.

طول فرتة الغياب

يحدد طول فرتة الغياب اليومي ألي طالب وفق التعريفات الواردة أدناه ما إذا 

كان سيتم تسجيل حالة الغياب حالة تأخر، أم يوًما جزئيًّا، أم يوم غياب كاماًل.

التأخر

من املتوقع أن يكون الطالب يف فصولهم الدراسية ويف مقاعدهم وجاهزين 

للمشاركة يف بداية كل حصة. يكون الطالب متوانني إذا ما وصلوا بعد وقت البدء 

املعلن عنه أو إذا ما غادروا قبل وقت االنتھاء املعلن عنه يف املدرسة أو الفصل. 

الطالب، املتأخر عىل الفصل، ال يُسجل غائبًا ما مل يستوِف معايري الغياب.

غياب فرتة أو يوم جزيئ

مرحلة االبتدائية )من الروضة حتى الصف الخامس(

عىل مستوى املرحلة االبتدائية، تصبح حالة التأخر كغياب يوم جزيئ عندما 

يفقد الطالب أكرث من ثالثني (30) دقيقة وأقل من ٪50 من اليوم الدرايس.

 املرحلة الثانوية )املدارس اإلعدادية والثانوية(

عىل مستوى املرحلة الثانوية، يف حال وصول الطالب متأخرًا أو مغادرته 

مبكرًا، فإنه سيسجل متأخرًا. يصبح التأخر غياب فرتة يف حال فات 

الطالب %50 أو أكرث من الدقائق أو الفرتات الدراسية املقررة.

غياب يوم كامل

يتم تعريف غياب يوم كامل بعدم حضور الطالب %50 أو أكرث من 

الحصص التي من املقرر أن يحرضها يف ذلك اليوم الدرايس.

 املرحلة اإلعدادية

عىل مستوى املرحلة اإلعدادية، سيتم تسجيل حضور الطالب كغياب 

يوم كامل عندما يفقد الطالب أكرث من 50 ٪ من الحصص الدراسية 

املقررة لذلك اليوم الدرايس. حيث إنه يف اليوم الدرايس املقرر بانتظام، 

هناك إجاميل للساعات يبلغ 6.5 ساعات يف اليوم الواحد.

املرحلة الثانوية

عىل مستوى املرحلة الثانوية، سيتم تسجيل حضور الطالب كغياب يوم 

كامل عندما يفقد الطالب أكرث من ٪50 من الفرتات الدراسية املقررة يف ذلك 

اليوم الدرايس للطالب، حيث إنه يف اليوم الدرايس املقرر بانتظام، هناك سبع 

(7) فرتات يف املدرسة االبتدائية وست (6) فرتات يف املدرسة الثانوية.

الغياب املرتّب مسبًقا لإلجازات أو السفر

يجب عىل العائالت عدم جدولة اإلجازات أو السفر أثناء الفصل الدرايس. 

إذا كان يجب حدوث اإلجازة العائلية أو السفر أثناء الفصل الدرايس، 

فيجب أن يتم ترتيبها مسبًقا قبل الغياب واملوافقة عليها من ِقبَل املدير 

أو من ينوب عنه وفًقا للبند 12 أعاله. يجوز للمدير أو من ينوب عنه 

تربير ما يصل إىل خمسة (5) أيام مدرسية لغياب مسبق لكل طالب يف 

كل عام درايس. سوف يتم توفري الواجبات املطلوبة للغياب املرتّب مسبًقا 

للطالب أو ويل األمر إذا طلب خمسة (5) أيام مدرسية قبل الغياب.

https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-401-020
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-401-020
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االستجابة لعدم حضور الطالب إىل املدرسة

إشعار ويل األمر/الويص

إذا مل يحرض الطالب إىل املدرسة، فسوف يتم إعالم ويل األمر/الويص 

للطالب من خالل إخطار خطي أو عرب الھاتف يف حال عدم حضور الطفل 

إىل املدرسة بعد غياب واحد (1) غري مربر يف غضون أي شھر خالل السنة 

الدراسية الحالية. يتعني عىل املدرسة أن تُعلِم ويل األمر/الويص بالنتائج 

املحتملة لحاالت الغياب اإلضافية غري املربرة. إذا مل يكن ويل األمر/الويص 

طليًقا يف اللغة اإلنجليزية، يتوجب عىل املدرسة بذل جھود معقولة لتوفري 

هذه املعلومات بلغة يكون ويل األمر/الويص للطالب متمكًنا فيھا.

اللقاء املطلوب لطالب املدارس اإلعدادية

إذا كان طالب املرحلة اإلعدادية ملزًما بحضور املدرسة وفًقا لـقانون واشنطن 

املنقح 28A.225.010 أو قانون واشنطن املنقح 28A.225.015(1) ولديه خمسة 

(5) أيام أو أكرث من الغياب املربر يف شھر واحد خالل العام الدرايس الحايل أو 

عرشة (10) أيام أو أكرث من الغياب املربر يف العام الدرايس الحايل، فإن املنطقة 

التعليمية سوف تُجدول لقاًء مع ويل األمر/الويص والطالب يف وقت مناسب 

بشكل معقول لجميع األشخاص املضمنني لغرض تحديد العوائق التي تَُحول دون 

الحضور املنتظم للطالب، وتحديد الدعم واملوارد بحيث ميكن للطالب الحضور 

إىل املدرسة بانتظام. يجب أن يتضمن اللقاء موظًفا واحًدا (1) عىل األقل من 

املنطقة التعليمية مثل ممرض، أو مستشار، أو أخصايئ اجتامعي، أو معلم، أو موفر 

خدمات برشية مجتمعية، إال يف حاالت تتعلق بحضور طفل له برنامج تعليمي 

فردي (IEP) أو خطة موضوعة وفق القسم 504 من قانون إعادة التأهيل لعام 

1973، فيجب عىل الفريق الذي أنشأ هذا الربنامج أو الخطة أن يجتمع مجدًدا.

ال يلزم عقد اللقاء يف حال:

1.  تقديم إشعار خطي بالغياب املرُبر مسبًقا للمدير (أو من ينوب عنه)؛ أو

2.   تقديم إشعار الطبيب ووضع خطة أكادميية محل التنفيذ 

لضامن أن الطالب مل يتخلف عن زمالئه خالل غيابه.

إذا كان من املقرر أن يُعقد يوم اجتامع ويل األمر/املعلم يف غضون ثالثني 

يوًما (30) من الغياب، فإنه يجوز للمقاطعة جدولة اللقاء يف ذلك اليوم.

اللقاءات املطلوبة لجميع الطالب فيام يتعلق بالغياب غري املربر

بعد حالة غياب غري مربرة واحدة يف غضون أي شهر خالل العام الدرايس 

الحايل، يجب أن تخطر املدرسة ويل األمر/الويص بإشعار كتايب أو عرب 

الهاتف عندما يخفق الطالب يف الحضور إىل املدرسة والنتائج املحتملة 

لحاالت الغياب غري املربرة اإلضافية. إذا مل يكن ويل األمر/الويص طليًقا 

يف اللغة اإلنجليزية، يتوجب عىل املدرسة بذل جھود معقولة لتوفري 

هذه املعلومات بلغة يكون ويل األمر/الويص للطالب متمكًنا فيھا.

بعد وقوع ثالث حاالت (3) غياب غري مربرة يف غضون أي شھر من السنة 

الدراسية الحالية، سوف تعقد املدرسة اجتامًعا مع املدير أو من ينوب عنه وويل 

األمر/الويص والطالب لتحليل أسباب التغيب لدى الطالب. إذا كان من املقرر 

جدولة لقاء ويل األمر/املعلم بأن يُعقد يف غضون ثالثني يوًما (30) تقومييًّا من 

الغياب الثاين غري املرُبر، فإنه يجوز للمنطقة التعليمية أن تُجدول موعد انعقاد 

االجتامع يف نفس اليوم. إذا مل يحرض ويل األمر/ الويص اللقاء املجدول، فيجوز 

أن تعقد املدرسة املؤمتر بني الطالب ومدير املدرسة. ومع ذلك، سوف يتم 

إعالم ويل األمر/الويص بالخطوات لشطب أو لتقليل حاالت غياب الطالب.

يف مرحلة ما، بعد الغياب غري املربر الثاين وقبل الخامس، ستتخذ املنطقة 

التعليمية خطوات مستنرية تتعلق بالبيانات لشطب أو تقليل حاالت الغياب 

الخاصة بالطالب. يف املدرسة اإلعدادية واملدرسة الثانوية، يجب أن تشتمل 

هذه الخطوات عىل طلب تقييم واشنطن ملخاطر واحتياجات الطالب 

(WARNS) أو التقييم اآلخر من ِقبَل املوظف الذي عيَّنته املنطقة التعليمية.

بالنسبة إىل طالب يف برنامج تعليمي فردي (IEP) حايل أو خطة 504، فإنه 

يجب أن تشتمل هذه الخطوات عىل اجتامع فريق IEP للطالب وفريق 504، 

مبا يف ذلك متخصص سلوكيات أو متخصص صحة نفسية متى أمكن، للنظر 

يف أسباب حاالت غياب الطالب. عند الرضورة، ويف حال موافقة ويل األمر/

ويص الطالب، ستقوم املنطقة التعليمية بإجراء التقييم السلويك الوظيفي 

وإكامل خطة السلوك املفصلة الستكشاف وظيفة سلوك الغياب.

بالنسبة إىل الطالب الذي ليس يف برنامج IEP أو خطة 504، ولكن يعتقد عىل نحو 

معقول أنه يعاين من إعاقة بدنية أو اضطراب نفيس، فإن هذه الخطوات ستشتمل 

عىل إعالم ويل أمر/ويص الطالب بالحق يف الحصول عىل تقييم مناسب دون تكلفة 

يتحملها ويل األمر/الويص لتحديد ما إذا كان الطالب يعاين من إعاقة أو اضطراب 

ويحتاج إىل أماكن إقامة، أو خدمات تعليمية خاصة، أو خدمات ذات صلة.

 وهذا يشتمل عىل الطالب ذوي إعاقات عاطفية أو سلوكية مشتبه بها. يف حال 

حصول املدرسة عىل موافقة بإجراء التقييم، فإنه يجب السامح بالوقت إلكامل 

التقييم، وإذا ثبت أن الطالب مؤهل للحصول عىل أماكن إقامة أو خدمات تعليمية 

خاصة أو خدمات ذات صلة، فسيتم وضع خطة لتلبية احتياجات الطالب.

ستقوم املنطقة التعليمية بتعيني عضو هيئة تدريس لتطبيق تقييم واشنطن 

ملخاطر واحتياجات الطالب (WARNS)، وعند االقتضاء، تزويد الطالب 

بأفضل املامرسات أو حاالت التدخل القامئة عىل البحث املتوافقة مع 

WARNS. عند االقتضاء، ستنظر املنطقة التعليمية أيًضا فيام ييل:

1.  تعديل واجبات املدرسة، أو الربنامج، أو الدورة املتعلقة بالطالب؛

2.  تقديم املزيد من التعليامت الفردية أو اإلصالحية للطالب؛

3.  توفري الدورات املھنية املناسبة أو الخربة العملية؛

4.  مطالبة الطالب بالحضور إىل مدرسة أو برامج بديل؛

5.   مساعدة الطالب أو ويل األمر/الويص يف الحصول عىل خدمات 

تكميلية من شأنھا أن تزيل أسباب الغياب أو تخفف منھا؛

6.   إحالة الطالب إىل مجلس الغياب باملجتمع.

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.225.010
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.225.015
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.225.015
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.225.010
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.225.010
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بعد خمس )5( حاالت غياب غري مربّر

ويف موعد أقصاه يوم الغياب الخامس غري املربر للطالب 

يف شھر، سوف تقوم املنطقة التعليمية مبا ييل:

1.  إبرام اتفاقية مع الطالب وويل األمر/الويص 

تريس متطلبات الحضور إىل املدرسة؛

2.  إحالة الطالب إىل مجلس الغياب باملجتمع؛ أو

3.   تقديم عريضة إىل محكمة األحداث (انظر أدناه).

عريضة إىل محكمة األحداث

بالنسبة إىل األطفال ممن هم دون سن السابعة عرشة (17)، سوف تقوم 

املنطقة التعليمية، يف موعد أقصاه يوم الغياب السابع غري املربر يف أي شھر 

خالل السنة الدراسية الحالية، أو يف يوم الغياب العارش غري املربر خالل السنة 

الدراسية الحالية، بتقديم عريضة وإقرار داعم مشفوع بشأن دعوى مدنية 

يف محكمة األحداث تزعم فيھا انتھاك قوانني الوالية للحضور املدريس.

وستشتمل العريضة عىل ما ييل:

1.  بيان بأن الطالب وقع يف حاالت غياب غري مربرة يف العام الدرايس الحايل؛

2.  شھادة بأن اإلجراءات التي اتخذتھا املنطقة التعليمية مل تكن 

ناجحة يف تقليل حاالت غياب الطالب من املدرسة بصورة أساسية؛

3.  بيان بأن تدخل املحكمة وإرشافھا عامالن رضوريان ملساعدة 

املنطقة التعليمية يف تقليل حاالت غياب الطالب من املدرسة؛

4.  بيان بأن قانون واشنطن املنقح 28A.225.010 قد انتُھك من 

ِقبَل ويل األمر/الويص، أو الطالب، أو ويل األمر/الويص والطالب؛

5.  سوف تشتمل العريضة عىل اسم الطالب، وتاريخ امليالد، واملدرسة، 

والعنوان، والنوع، والِعرق، والعرقية، وأسامء وعناوين أولياء أمور/

أوصياء الطالب، واللغات التي يكون فيھا الطالب وويل األمر/الويص 

طليَقني، أم ال، وما إذا كان الطالب يتلقى برنامج تعليم فردي كائًنا، 

أم ال، وكذلك الوضع األكادميي الراهن للطالب يف املدرسة؛

6.   قامئة بجميع التدخالت التي متت محاولتھا، ونسخة من أي تقييم سابق 

للتھرب من املدرسة تم إكامله من ِقبَل املدرسة/املنطقة التعليمية الحالية 

للطالب، وتاريخ أفضل املامرسات املعتمدة أو التدخالت القامئة عىل البحوث 

التي تم تقدميھا سابًقا للطالب من ِقبَل املنطقة التعليمية، ونسخة من 

مة لويل األمر/الويص؛ أحدث وثيقة معلومات عن التھرب من املدرسة مقدَّ

7.   الحقائق التي تدعم االدعاءات املذكورة أعاله؛ و

8.  التخفيف املطلوب.

ل بعلم الوصول، ولكن إذا  ميكن إرسال العريضة عرب الربيد املسجَّ

ما كان هذا اإلرسال غري ناجح، يلزم تقديم العريضة باليد. ووفًقا 

ملا تختاره املنطقة التعليمية، يجوز متثيلها من ِقبَل شخص ليس 

محاميًا يف جلسات االستامع املتعلقة بعرائض الغياب.

إذا أقيمت املزاعم يف العريضة برجحان األدلة، متنح املحكمة العريضة وتقوم 

بإدخال أمر يفرتض ترشيًعا للتدخل لفرتة زمنية تحددها املحكمة بعد النظر 

يف الوقائع املزعومة يف العريضة وظروف الطالب؛ مام يتسبب عىل األرجح 

يف رجوع الطالب وبقائه يف املدرسة أثناء خضوعه الختصاص املحكمة.

إذا افرتضت املحكمة االختصاص القضايئ، وجب عىل املنطقة التعليمية أن ترسل 

تقارير دورية إىل املحكمة عن أي حاالت غياب إضافية بدون عذر للطالب، 

وأي إجراءات تتخذها املنطقة التعليمية وتحديث للحالة األكادميية للطالب يف 

املدرسة يف موعد تحدده املحكمة. يجب أن يتم استالم التقرير األول يف موعد 

ال يتجاوز ثالثة (3) أشھر من تاريخ افرتاض املحكمة لالختصاص القضايئ.

الطالب قيد اإلعالة مبوجب قانون 

واشنطن املنقح 13.34

سيقوم ممثل املقاطعة أو أحد موظفيھا باستعراض حاالت الغياب غري 

املتوقعة أو املفرطة مع طالب قيد اإلعالة مبوجب قانون محكمة األحداث 

واألشخاص الراشدين املرتبطني به. ومن بني األشخاص الراشدين مسؤول ملف 

الطالب، أو مسؤول االرتباط الرتبوي، أو املحامي إذا تم تعيينه، أو اآلباء/

األوصياء، أو اآلباء بالتبني، أو الشخص الذي يوفر الرعاية للطالب.

 يتمثل الغرض من هذه املراجعة يف تحديد أسباب الغياب مع مراعاة ما ييل: 

االنتقاالت املدرسية غري املخطط لھا، وفرتات تجنب الرعاية، واملعالجة الداخلية، 

والحجز، وتعديل املدرسة، والثغرات التعليمية، واملسائل النفسية، ومواعيد الطالب 

التي ال ميكن تجنبھا والتي تحدث أثناء اليوم الدرايس. ويتعني عىل ممثل املنطقة 

التعليمية أو موظفھا دعم إدارة الطالب لواجباته املدرسية بشكل استباقي بحيث 

ال يتأخر الطالب ومن أجل تجنب التوقيف أو الطرد بسبب التھرب من املدرسة.

الطالب املهاجرون

عند الرضورة، يتم تشجيع املنطقة التعليمية وويل األمر/الويص 

والطالب عىل العمل عىل إبرام اتفاق عىل فرتة غياب ممتدة مع 

املدرسة لتقليل خطر التأثري العكيس يف التقدم التعليمي للطالب.

الطالب البالغون من العمر ست أو سبع سنوات

يتعني عىل الطالب البالغني من العمر ست (6) أو سبع (7) سنوات والذين تم 

قيدهم يف املنطقة التعليمية الحضور إىل املدرسة ويتحمل آباؤهم/أوصياؤهم 

مسؤولية التأكد من حضورهم. يجوز لآلباء/األوصياء الذين يرغبون يف سحب 

م ضدهم أي عرائض غياب،  أطفالھم قبل سن الثامنة (8) وأولئك الذين مل تُقدَّ

سحب الطالب من املدرسة. يف حال وقع الطالب البالغون من العمر ست (6) 

أو سبع (7) سنوات يف حاالت غياب غري مربرة، سوف تتبع املنطقة التعليمية 

الخطوات التي ورد ذكرها أعاله يف ظل االستجابة لعدم حضور الطالب إىل املدرسة.

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.225.010
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.225.010
https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=13.34
https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=13.34
https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=13.34
https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=13.34
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 اإلجراءات العقابية والتصحيحية

يخضع أي طالب يقدم أدلة كاذبة، مع أو بدون موافقة من ويل األمر/

الويص، من أجل التأهل بصورة غري مرشوعة للحصول عىل غياب مربر، لنفس 

اإلجراء التصحيحي الذي كان سيحدث لو مل يستخدم العذر الكاذب.

 وسيتم تنفيذ جميع العقوبات املفروضة عىل عدم االمتثال 

لسياسات وإجراءات الحضور وفًقا للوائح الوالية واملنطقة 

التعليمية فيام يتعلق باإلجراءات العقابية والتأديبية.

انتقال الطالب

يف حالة الطالب الذي ينتقل من املنطقة التعليمية إىل أخرى خالل العام 

الدرايس، ستقوم املنطقة التعليمية املستقبلة بحرص الغياب غري املربر املرتاكم يف 

املنطقة التعليمية السابقة، وستقدم املنطقة التعليمية املرسلة هذه املعلومات 

الخاصة بالتغيب عن املدرسة إىل املنطقة املستقبلة، مع نسخة من تقييم 

WARNS وأي وثائق سبق تقدميھا لويل األمر/الويص وأي تدخالت أخرى 

مة إىل الطالب. ستشتمل املعلومات عىل إقرار  تتعلق بالتغيب مسبًقا مقدَّ

إلكرتوين أو خطي من جانب ويل األمر/الويص والطالب، وستستخدم املنطقة 

التعليمية املرسلة منوذج نقل الخيار القيايس لإلفصاح عن هوية أحد الطالب 

للمنطقة التعليمية لغري املقيم ألغراض الوصول إىل تجربة تعلم بديلة.

مجلس الغياب باملجتمع

“مجلس الغياب باملجتمع” يعني مجلس أنشئ مبوجب مذكرة 

تفاهم (MOU) بني محكمة األحداث واملنطقة التعليمية، ويتألف 

من أعضاء املجتمع املحيل الذي يلتحق فيه الطالب باملدرسة.

 وستعنيِّ املنطقة التعليمية وتحّدد ملحكمة األحداث وملكتب مدير التعليم 

العام موظًفا للمساعدة يف تعيني أعضاء مجلس إدارة الغياب باملجتمع، وتنسيق 

جهود املناطق التعليمية ملعالجة الغياب والتهرب املفرط من املدرسة، مبا يف ذلك 

أنشطة التواصل واالجتامعات، ووضع الربوتوكوالت واإلجراءات مع املحكمة، 

وتنسيق التدريب ألعضاء مجلس الغياب باملجتمع، وتقاسم املامرسات الواعدة 

القامئة عىل األدلة واملناسبة ثقافيًّا. وستحّدد املقاطعة أيًضا شخًصا يف كل 

مدرسة ليكون مبثابة نقطة اتصال بشأن الغياب والتهرب املفرط من املدرسة.

حضانة الطفل

السياسة 3610    

يفرتض مجلس إدارة املدرسة أن الشخص الذي يسجل الطفل يف 

املدرسة هو ويل األمر الحاضن للطالب. ولآلباء أو األوصياء حق مكون 

من شقَّني؛ ِشّق متعلق باستالم املعلومات املدوَّنة يف سجالت املدرسة 

والخاصة بأطفالهم وِشّق لرفض الكشف عن تلك املعلومات للغري 

أو الترصيح بذلك وفًقا للسلطة املمنوحة لآلباء الحاضنني.

ويفرتض مجلس اإلدارة، ما مل يخطر بغري ذلك، عدم وجود أي قيود بخصوص 

م طفله يف املدرسة  حق ويل األمر غري الحاضن يف االطالع عىل مستوى تقدُّ

وأنشطته. يف حالة وجود قيود خاصة بالحقوق املذكورة أعاله، سيُطلب من 

ويل األمر الحاضن تقديم نسخة من أمر املحكمة الذي يقيِّد هذه الحقوق.

 حاالت تسليم الطالب

يف حال عدم إيداع أمر من املحكمة لدى املنطقة التعليمية مينع أيًّا من ويل 

األمر أو غريهام من التواصل مع الطالب أو اصطحابه من املدرسة، سوف يتم 

تسليم الطالب لويل األمر الحاضن أو غري الحاضن أو األشخاص “املحددين/

مسؤويل االستالم” كام هو مرصح به عند التسجيل أو يف مناذج التحديث.

اإلجراء

     3610P

1.  ميلك اآلباء غري الحاضنني الحق يف الوصول إىل صف ولدهم أو 

األنشطة املدرسية التي ترعاها املدرسة لغرض مراقبة اإلجراءات 

الصفية واملواد التعليمية، والسلوك يف الصف برشط أال يعطِّل هذا 

اإلجراءات الصفية أو األنشطة التعليمية. إذا كان الغرض من الزيارة 

الصفية هو مراقبة أنشطة التعليم والتعلم، فقد يطلب من الزائر 

التشاور مع املدرس قبل أو بعد املراقبة لتعزير فھم األنشطة.

2.  يف حال وجود قيود بالنسبة إىل حقوق ويل األمر غري الحاضن 

إلبقائه عىل اطالع عىل تقدم الطالب يف الدراسة واألنشطة، يقوم 

قة من أمر املحكمة الذي  ويل األمر الحاضن بتقديم نسخة مصدَّ

يحد من هذه الحقوق. إذا قام ويل األمر اآلخر باالعرتاض عىل هذه 

الحقوق، يجب عىل اآلباء الرجوع إىل املحكمة للتوصل إىل حل.

3.  ما مل تكن هناك قيود مفروضة من ِقبَل املحكمة، سيتم إعطاء ويل األمر غري 

الحاضن، عند طلبه، نسخة من سجالت الدرجات، وإشعارات أنشطة املدرسة، 

وتقارير عن اإلجراءات التأديبية، أو إشعارات أو ملخصات عن اجتامعات 

املدرسني أو ناظر املدرسة، وسيسمح له بالوصول إىل سجالت املدرسية األخرى 

حسب الطلب ومبوجب سياسة سجالت مدرسة إيفريت العامة السياسة 3600.

https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-452/3600.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-452/3600.pdf
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قة من أمر محكمة  4.  ما مل يقدم ويل األمر الحاضن إىل املدرسة نسخة مصدَّ

مينع أو يحظر اتصال الطالب بويل األمر غري الحاضن، سيتم تسليم الطالب إىل 

اآلباء الحاضنني أو إىل اآلباء غري الحاضنني أو األشخاص “جهات االتصال أو تسليم 

الطالب” كام هو مرصح به يف مناذج االلتحاق باملدرسة أو النامذج املحدثة.

الزيارات

يف حال عدم وجود القيود املفروضة من ِقبَل املحكمة، يجوز لويل األمر غري 

الحاضن االتصال بطفله خالل زيارته للمدرسة رشيطة أال يكون هناك تعطيل 

للعملية التعليمية أو اإلجراءات املدرسية. ويكون املدير مسؤواًل عن التحقق من 

هوية ويل األمر. الطريقة املفضلة هي إدخال الھوية يف نظام سجالت الطالب، 

فضاًل عن التعريف بواسطة الصورة. وكبادرة حسن نية منه، ينبغي عىل الناظر 

إبالغ ويل األمر الحاضن يف أقرب وقت ممكن يف حال حدوث مثل هذه الزيارة.

حاالت تسليم الطالب

يجب أن تكون اإلرشادات الخطية املتعلقة بحقوق ويل األمر غري الحاضن 

متوفرة فوًرا للموظفني املبارشين يف حال ظھور ويل األمر غري الحاضن 

بدون إشعار مسبق لاللتقاء مبدرس طفله، أو لزيارة طفله، أو إلخراج 

—28A.605.010 طفله من مباين املدرسة. (قانون واشنطن املنقح

إخراج الطالب من مبنى املدرسة خالل ساعات الدراسة).

الحضور اإللزامي

السياسة 3120     

يجب عىل أولياء أمر/أوصياء أي طفل بعمر يقع بني 8 سنوات وأقل 

من 18 سنة تسجيل أطفالھم يف املدرسة وحثھم عىل الحضور إىل 

املدرسة، كام يتحمل كل طفل مسؤولية الدوام الكامل عند بدء 

جلسات الدراسة يف هذه املدارس، إال إذا كان الطفل مسجاًل للدراسة 

يف مدرسة خاصة أو يف مركز تعليم أو يتلقى تعليمه يف املنزل.

ميكن منح االستثناءات من ِقبَل املرشف العاّم لطالب بعمر 16 عاًما أو أكرب إذا كان:

1.  موظًفا مواظبًا عىل الحضور ويعمل قانونيًّا ويوافق 

ويل أمره عىل عدم رضورة حضوره إىل املدرسة،

2.  قد حصل عىل متطلبات التخرج، أو

3.  قد نال شھادة جدارة تعليمية.

وستقوم املنطقة التعليمية بإخبار أحد أولياء أمر/أوصياء الطالب وإخطار 

املحكمة إذا أخفق الطالب يف تقديم تربير ساٍر لغيابه عن املدرسة كام 

هو مطلوب حسب القانون، كام ستقوم مديرية التعليم أيًضا بإخطار 

الطالب وأولياء أمورهم مبتطلبات الحضور اإللزامي عىل أساس سنوي.

توزيع املواد

السياسة 3222     

ميكن تداول املنشورات أو املنشورات األخرى يف أرجاء املدرسة مبا 

يتوافق مع اإلجراءات الصادرة من املدير العاّم املرشف. وقد تفرض 

هذه اإلجراءات حدوًدا عىل وقت ومكان وأسلوب التوزيع.

 إن الطالب املسؤولني عن توزيع املواد التي تؤدي إىل تعطيل كبري 

يف نشاطات املدرسة أو تتداخل ماديًّا مع عمليات املدرسة هم 

أنفسھم عرضة لعقوبات تصحيحية، مبا يف ذلك الحرمان املؤقت 

أو الطرد، وذلك مبا يتوافق مع سياسة نظام الطالب.

ال يُسمح بتوزيع املواد داخل حرم املدرسة من ِقبَل أشخاص غري الطالب.

اإلجراء

     3222P

يجب أال تتسبب عملية توزيع املواد يف أي تعطيل كبري يف أنشطة املدرسة وال 

تتداخل بشكل جوهري مع عمليات إدارة املدرسة. وسوف يتعرض الطالب إىل 

إجراءات تصحيحية استناًدا إىل طبيعة التعطل أو التداخل الناتج عن توزيع املواد.

اإلرشادات التالية نافذة يف جميع مباين املدرسة:

1.  يجوز توزيع املواد قبل اليوم الدرايس أو بعده عند 

مناطق دخول مباين املدرسة أو الخروج منها.

2.  كام يجوز للطالب أيًضا طلب ترصيح مدير املدرسة أو 

مساعده يف توزيع املنشورات يف غري تلك األوقات واألماكن.

https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.605.010
https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.605.010
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حرية االجتامع

السياسة 3223   

ميكن للطالب ومجموعات الطالب االجتامع يف غرف مدرسية أو قاعات 

االجتامع أو يف مكان خارجي عىل أرض املدرسة؛ وذلك ملناقشة أو 

الوصول إىل حل أو التخاذ إجراء قانوين بخصوص أي أمر يؤثر فيهم أو 

يھمھم بشكل مبارش أو غري مبارش، سواء أكان يخص املدرسة أم ال. لن 

يسمح ملثل هذه األنشطة بالتدخل مع اإلدارة العادية للمدرسة.

كام يسمح للطالب بتنظيم مظاهرات سلمية، علاًم بأنه يجب القيام 

بذلك يف أماكن مخصصة ويف أوقات محددة للحفاظ عىل النظام وسالمة 

حرم املدرسة، ولتجنب التداخل مع عمليات إدارة املدرسة، وتجنب إعاقة 

الدخول والخروج من مرافق املدرسة أو الطرق الرئيسية للمدرسة.

حرية التعبري

السياسة 3220   

يعد التعبري الحر عن آراء الطالب جزًءا مھامًّ من التعليم يف املجتمع 

ع التعبري عن رأي الطالب كتابيًّا أو لفظيًّا يف مباين  الدميقراطي. ويُشجَّ

املدرسة طاملا أنھا ال تعوق بشكل أسايس عمل املدرسة أو تنتهك إجراء أو 

سياسة املنطقة التعليمية، كام مينع الطالب نھائيًّا من استخدام الكلامت 

النابية و/أو املسيئة داخل الفصول الدراسية أو يف أماكن االجتامع.

ويقوم املرشف العاّم بوضع اإلرشادات الالزمة لتأكيد إمكانية متتع الطالب 

بحرية التعبري مع املحافظة عىل تطبيق نظام السلوك السليم يف املدرسة. 

قد تفرض هذه اإلجراءات حدوًدا عىل وقت ومكان وأسلوب التوزيع.

إن الطالب الذين تؤدي تعبرياتهم إىل تعطيل كبري يف نشاطات املدرسة أو 

تداخل مادي مع عمليات املدرسة هم أنفسھم عرضة لعقوبات تصحيحية، مبا 

يف ذلك الحرمان املؤقت أو الطرد، وذلك مبا يتوافق مع سياسة نظام الطالب.

اإلجراء

   3220P

يتمتع املدير بسلطة مراقبة التعبريات اللفظية والكتابية للطالب ويتحمل مسؤولية 

ذلك. سيخضع الطالب الذين ينتهكون املعايري املفروضة مبوجب السياسة 3220 

وهذا اإلجراء أو الفصل 28A.600 من قانون واشنطن املنقح لعقوبة تصحيحية.

يلزم تطبيق اإلرشادات التالية.

1.  يتم فرض قيود عىل تعبري الطالب يف الحاالت التالية:

a.  يف حالة وجود دليل يدعم بشكل مقبول التنبؤ بتسبب هذا 

التعبري عىل األرجح يف تعطيل أنشطة املدرسة وتوقُّفها بشكل كبري 

أو تداخلها مع األنشطة املدرسية، يف حال عدم إمكانية تجنب هذا 

التعطل أو التداخل بالطرق املقبولة املتوفرة، األقل تقييًدا؛ أو

b.  أو يف حال كان ذلك التعبري ميس حقوق اآلخرين بشكل ال مربر له.

c.  يجب أن تكون هناك حقائق محددة تقوم عىل أساس التنبؤ، مبا 

يف ذلك التجربة السابقة يف املدرسة واألحداث الحالية التي تؤثر يف 

سلوك الطالب وليس عىل أساس الخوف أو االعتقاد اللمتاميز.

2.   لن يُسمح بتعبري الطالب حال كان هناك انتهاك لقانون االتصاالت 

الفيدرالية أو لوائح قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية القابلة للتطبيق 

أو انتهاك لسياسات املنطقة التعليمية فيام يتعلق بالتعبريات 

الخليعة، والبذيئة، والنابية، والسيئة، والسلوكيات الفاضحة. 

3.  يحظر تعبري الطالب التشهريي أو االفرتايئ. ويجب تحديد املواد 

التشهريية بحيث تشمل تشويه سمعة الرموز العامة أو املسؤولني 

الحكوميني. ومن أجل وصف املواد بأنها مواد تشهريية، يجب أن يكون 

هناك تعمد فعيل يف تلك املغالطات مع سوء نية فعلية، أي مع العلم 

بخطئها أو مع اإلغفال غري املسؤول مبا إن كانت صحيحة أم ال.

4.  لن يُسمح بتعبري الطالب الذي يشتمل عىل انتهاك غري مربر للخصوصية. 

قد تتضمن تلك الوقائع ما ييل: استغالل شخصية الشخص أو نرش 

شؤونه الشخصية مام ليس للعامة فيه أي اهتامم مرشوع أو التطفل 

غري املرشوع عىل أنشطة الشخص الخاصة بشكل قد يسبب له معاناة 

نفسية أو الشعور بالخزي أو اإلهانة، وذلك ألي شخص طبيعي.

5.  يحظر تعبري الطالب الذي يؤيد أو يحث عىل ارتكاب 

أعامل غري مرشوعة يف حرم املدرسة، أو انتهاك القانون أو 

انتهاك سياسات وإجراءات املنطقة التعليمية املرشوعة.

 28A.642 6.  تعبري الطالب الذي يشّكل انتقاًصا متييزيًّا مبوجب الفصل

أو ينتهك سياسة أو إجراء املنطقة التعليمية املتعلقة بحظر التحرش 

أو التهديد أو التنمر أو عدم التمييز يُعد متييزًا أو محظوًرا.

https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-486/3220%20Freedom%20of%20Expression.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-486/3220%20Freedom%20of%20Expression.pdf
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.600
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.600
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.642
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.642
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يجب تحديد مواقع وأوقات تعبري الطالب وتوزيع املنشورات من جانب 

املدير يف كل مبنى خاص باملدرسة بحيث يتم الحفاظ عىل النظام 

وسالمة حرم املدرسة ولتجنب التداخل مع عمليات إدارة املدرسة 

وتجنب إعاقة الدخول والخروج من مرافق املدرسة أو الطرق الرئيسية 

للمدرسة. يف حال عدم وجود هذا اإلجراء، ستكون املواقع يف نقاط 

الدخول/الخروج من مباين املدرسة قبل أو بعد اليوم الدرايس.

األلعاب الرياضية/األنشطة 

املدرسية املشرتكة

السياسة 2151   

يدرك مجلس اإلدارة قيمة أي برنامج أنشطة مدرسية مشرتكة باعتباره 

جزًءا ال يتجزأ من التجربة املدرسية الكلية لجميع طالب املنطقة التعليمية 

واملجتمع. يجب وضع برنامج أنشطة مدرسية مشرتكة يشتمل عىل األلعاب 

أو املنافسات الرياضية أو العروض للطالب الفرديني املؤهلني أو الفرق التي 

تضم طالبًا مؤهلني، ويجوز للطالب والفرق املتأهلة أن يتنافسوا مع الطالب 

والفرق األخرى من هذه املنطقة التعليمية أو من مناطق تعليمية أخرى. 

ا. ميكن استبعاد  املشاركة يف األنشطة املدرسية املشرتكة تُعد امتيازًا وليست حقًّ

الطالب من املشاركة بسبب انتھاكهم لقواعد أو متطلبات الربنامج.

يجب أن تتم كافة األنشطة واألحداث املدرسية املشرتكة مبا يتوافق مع قواعد 

ولوائح رابطة األنشطة املدرسية املشرتكة يف واشنطن (WIAA)، كام يجب أن تفي 

متطلبات األهلية الالزمة ملشاركة الطالب مبعايري رابطة األنشطة املدرسية املشرتكة 

يف واشنطن (WIAA) أو تتجاوزها. يجب أال تشارك مدارس املنطقة التعليمية يف 

أي ألعاب رياضية غري موسمية والتي ال تقرها رابطة األنشطة املدرسية املشرتكة، 

وال تتحمل املنطقة التعليمية مسؤولية الربامج التي ال ترعاها املدرسة أو الربامج 

التي ينظمھا أو يروج لھا أو يشارك بھا أعضاء هيئة التدريس دون موافقة املدرسة، 

كام ال تتحمل املنطقة التعليمية مسؤولية األنشطة الصيفية أو التي تكون يف 

غري املوسم ما مل تتم رعايتھا عىل وجه التحديد من ِقبَل املنطقة التعليمية.

وعىل املرشف أو من ينوب عنه أن يضع اإلجراءات التي تحكم تسيري برنامج 

األنشطة املدرسية املشرتكة، مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص األكادمييات؛ 

أو استخدام املرشوبات الكحولية أو حيازتھا أو توزيعھا؛ أو استخدام التبغ 

أو حيازته أو توزيعه؛ أو استخدام املواد الكيميائية (وتشمل املاريجوانا/

الحشيش) أو العقاقري غري القانونية أو حيازتھا أو توزيعھا والتي مل يصفھا طبيب 

للمستخدم؛ أو حظر التجول؛ أو السلوك غري الريايض؛ أو التغيب عن مامرسة 

ما؛ أو القامر، أو أي خرق لقانون جنايئ أو مدين. يتم توزيع القواعد واإلجراءات 

التأديبية املتعلقة بانتھاكات القواعد عىل كل مشارك وويل أمره قبل بدء أي 

فرتة نشاط مدريس مشرتك، وترسي القواعد التي تحكم استخدام أو حيازة أو 

توزيع املخدرات والتبغ والكحول وكذا العواقب التي تنجم عنھا طيلة العام.

اإلجراء

   2151P

تم تصميم برنامج األلعاب الرياضية املدرسية املشرتكة، مبا يف ذلك التشجيع 

والرقص (والتي يُشار إليها جميًعا فيام بعد باسم “األلعاب الرياضية”) يف 

منطقة مدارس إيفريت التعليمية، ملساعدة طالبنا عىل أن يصبحوا قادة 

ومواطنني يف املدرسة واملجتمع وعىل نطاق الدولة والنطاق املحيل. ويف 

الوقت الذي تَُعّد فيه الربامج األكادميية يف مدارسنا ذات أهمية كبرية، فإننا 

نؤمن بأن املشاركة يف أي برنامج ألعاب رياضية يتيح الفرص والتدريب 

والخربة التي ال ميكن الحصول عليھا عادة يف املناهج العادية.

وتتم دعوة جميع الطالب وتشجيعھم عىل املشاركة يف هذا الربنامج الطوعي. 

وألن متثيل أي مدرسة يف أي أنشطة مدرسية مشرتكة يعد امتيازًا، فإن املدرسة 

لھا سلطة إلغاء االمتياز عندما ال يفي الطالب باملعايري سالفة الذكر. وألن 

الربنامج عمل طوعي، ينبغي عىل جميع الطالب الراغبني يف الحصول عىل 

مزايا املشاركة يف برنامج األلعاب الرياضية املدرسية املشرتكة، مبا يف ذلك 

املشجعون والراقصون، أن يستعدوا التباع جميع القواعد واللوائح عىل نحو 

ما يحدده فريق التدريب وإدارة املدرسة ومجلس إدارة املدرسة، ولن يُسمح 

ألولئك األشخاص الذين ال يلتزمون بالقواعد واللوائح باملشاركة يف الربنامج.

عدم التمييز

لن تستبعد املنطقة التعليمية أي شخص من املشاركة يف الربنامج 

املدريس املشرتك، ولن تحرم أي شخص من فوائد هذا الربنامج أو 

متارس التمييز ضد أي شخص يف أي برنامج مدريس مشرتك عىل أساس 

الفئات املحددة يف السياسة 3210، الخاصة بعدم التمييز.

 ستوفر املنطقة التعليمية األموال الالزمة لألنشطة املنھجية والرياضية املشرتكة 

لكال الجنَسني، رغم أنه ال يجب أن تكون النفقات اإلجاملية متساوية ألفراد كل 

جنس وال يجب أن تكون النفقات لفرق الذكور واإلناث املنفصلة متساوية.

عندما يتعذر عىل الطالب من ذوي اإلعاقات املشاركة يف األنشطة الحالية 

حتى عندما مينحون التعديالت املنطقية وأماكن اإلقامة الالزمة وأدوات 

املساعدة أو الخدمات الالزمة، قد توفر املنطقة التعليمية الفرص للطالب 

ذوي اإلعاقات للمشاركة يف أنشطة ترفيھية أو رياضية منفصلة أو مختلفة.

وقد تعمل املنطقة التعليمية عىل إدارة أو رعاية فرق منفصلة من 

كاَِل الجنَسني، حيث يكون االختيار يف هذه الفرق مبنيًّا عىل املھارة 

التنافسية أو حني يكون النشاط رياضة يتخللھا التواصل، لكن عندما 

تكفل املنطقة التعليمية أو تدير فريًقا يف رياضة معينة من جنس واحد 

دون اآلخر وتكون الفرص الرياضية لألفراد من ذلك الجنس محدودة 

سابًقا، يجب أن يُسمح ألفراد الجنس املستبعد باالنضامم إىل الفريق.

https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-482/3210%20Nondiscrimination.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-482/3210%20Nondiscrimination.pdf
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وستوفر املنطقة التعليمية فرًصا رياضية متكافئة لكال الجنَسني ضمن كل 

مدرسة لألنشطة املدرسية املشرتكة أو األنشطة الرياضية داخل األندية 

أو املدارس. وعند تحديد ما إذا كانت الفرص الرياضية املتكافئة لكال 

الجنَسني قد تم توفريها، سرتاعي املنطقة التعليمية العوامل التالية:

1.  ما إذا كان اختيار الرياضات ومستويات املنافسة يلبي 

اهتاممات وقدرات أفراد كال الجنَسني عىل نحو فعال؛

2.  توفري املعدات واللوازم؛

3.  تحديد مواعيد األلعاب ووقت املامرسة، مبا يشمل 

استخدام املالعب والصاالت الرياضية واملسابح؛

4.  عالوات السفر والبدالت اليومية، إن وجدت؛

5.  فرصة الحصول عىل التدريب والتدريس األكادميي؛

6.  تعيني املدربني واملدرسني ومسؤويل األلعاب وتعويضهم

7.   توفري غرف الخزائن ومرافق املامرسات والتنافس؛

8.   توفري املرافق والخدمات الطبية والتدريبية، مبا يف ذلك توفري التأمني؛

9.  توفري مرافق وخدمات السكن والطعام، إن وجدت؛ و

10.  الدعاية والجوائز.

التقييم السنوي للربنامج الريايض

ستقوم املنطقة التعليمية بتقييم برنامج األلعاب الرياضية املدرسية املشرتكة 

والداخلية يف كل مدرسة مرة يف السنة عىل األقل لضامن توفر الفرص املتكافئة 

لكال الجنَسني فيام يخص املشاركة يف مثل هذه الربامج ضمن املدارس أو بينھا، 

وسيشمل التقييم بحث العوامل املدرجة يف الفقرة أعاله، أي عدم التمييز.

استطالع االهتامم الريايض لدى الطالب

ستعمد املنطقة التعليمية كل ثالث (3) سنوات إىل إجراء مسح لكل 

مدرسة تدير األلعاب املدرسية املشرتكة والداخلية واأللعاب الرياضية 

األخرى من خالل مكتب مدير التعليم العام لتحديد اهتامم الطالب الذكور 

واإلناث باملشاركة يف رياضات محددة. وسرتاعي املنطقة التعليمية نتائج 

االستطالع عند تخطيط وتطوير األنشطة املنھجية والرياضية املشرتكة 

التي تقدمھا وعند تحديد توفر الفرص املتكافئة لكال الجنسني.

التأمني الطبي

يتعني عىل كل طالب يشارك يف برنامج األلعاب الرياضية املدرسية املشرتكة أو 

التشجيع أو الرقص أن يكون حاصاًل، أو أن يحصل عىل تأمني طبي للنفقات 

التي يتم تكبدها جراء اإلصابات التي تقع أثناء املشاركة يف الربنامج. يقدم 

الطالب دلياًل عىل توافر تغطية تأمينية بحد أدىن 25.000 دوالر أمرييك عىل 

املرصوفات الطبية أو يحصل عىل مثل هذه التغطية التأمينية من خالل خطة 

تأمني يتم طرحھا لجميع الطالب املشاركني يف برنامج األلعاب الرياضية يف 

املنطقة التعليمية. لن يتم حرمان أي طالب من فرصة املشاركة مبفرده لكون 

أرسة الطالب غري قادرة، نتيجة الدخل املنخفض، عىل دفع قسط هذا التأمني، 

وميكن للمرشف أو من ينوب عنه أن يعتمد تنازاًل كاماًل أو جزئيًّا عن األقساط 

ألجل السامح لجميع الطالب بالحصول عىل التأمني الطبي املطلوب.

الفحص البدين

بسبب االضطرابات العقلية والبدنية التي تصاحب املشاركة 

يف برامج األلعاب الرياضية، يتعني عىل جميع الرياضيني أن 

يقدموا دلياًل بإجرائھم فحًصا بدنيًّا حاليًّا قبل املشاركة.

 مخاطر املشاركة

هناك مخاطر معينة ترتبط باملشاركة يف األلعاب الرياضية املدرسية املشرتكة 

والتشجيع والرقص. ويف الوقت الذي تكافح فيه املنطقة التعليمية ملنع وقوع 

الحوادث واإلصابات للطالب، يتعني عىل كل ريايض ووالَديه أو أوليائه توقيع إقرار 

يشري إىل أن ويل األمر أو الويص والطالب يقرون املخاطر التي تنجم عن اإلصابات 

الناتجة عن هذه املشاركة ويؤكدون عىل أن الطالب سوف يتبع تعليامت املدرب.

املعدات واملرافق

يوفر املدربون املعدات املجھزة واملَصونة عىل نحو مالئم للمشاركني يف 

الرياضات املدرسية املشرتكة. يتم فحص كل معدات ومرافق املنطقة 

التعليمية التي تم استخدامھا يف برنامج األلعاب الرياضية املدرسية 

املشرتكة بصورة منتظمة من ِقبَل منسقي ومدريب األلعاب الرياضية. سوف 

يُعيد الطالب كل املعدات التي وفرتھا املدرسة بوضع جيد. يتم تقييم 

الغرامات التي تُوقَّع عىل الطالب نتيجة عدم إرجاع املعدات أو نتيجة 

ر يف االستخدام العادي. إرجاع املعدات تالفة تلًفا يتعدى ما هو ُمقدَّ

ستوفر املقاطعة مرافق مستقلة (دوشات، حاممات، وقاعات تدريب) للطالب 

الذكور واإلناث أو جدولة املرافق بإنصاف الستخدامھا بشكل منفصل.
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رسوم مامرس لعبة رياضية

قبل املنافسة األوىل يف املوسم، يتعني عىل الرياضيني أن يدفعوا رسوم مامرس 

لعبة رياضية ألجل سداد تكاليف الربنامج. سوف يتم إسقاط هذه الرسوم عن 

الطالب الذين يحصلون عىل وجبات غذاء مجانية أو مخفضة، وميكن لألرُس 

أن تطلب من منسق األلعاب الرياضية أن يتنازل بصورة جزئية عن الرسوم أو 

يضعها يف خطة دفع إذا ما أحدثت هذه الرسوم ضائقة مالية. ميكن أن تتضمن 

الضائقة حقيقة أن األرسة تضم العديد من الطالب املشاركني يف نفس املوسم.

سوف يتم تحديد املسرتدات عىل أساس كل حالة عىل حدة. ولن 

يتم تقديم املسرتدات إذا ما ترك أحد الطالب الفريق بعد املنافسة 

األوىل أو إذا ما تم استبعاد الطالب ألسباب تأديبية.

إن دفع هذه الرسوم ال يضمن توفري وقت لعب أو منح خطاب يف نھاية املوسم.

توقعات األهلية

يجوز للرياضيني و/أو أولياء أمورهم أو أوصيائهم طلب التوقعات املتعلقة 

بلوائح األهلية الخاصة برابطة األنشطة املدرسية املشرتكة يف واشنطن من 

خالل منسق األلعاب الرياضية الخاص بھم أو مساعد مدير املدرسة املعني 

يف الحاالت التي تنطوي عىل ظروف صعبة أو تخفيفية. يجوز للرياضيني و/

أو أولياء أمورهم أو أوصيائهم طلب عقد جلسة استامع أمام لجنة األهلية 

1 يف املنطقة الشاملية الغربية؛ وذلك ألجل عرض السبب أو األسباب 

املتعلقة بأي عدم أهلية مزعوم مبوجب املعايري التي أرستھا رابطة األنشطة 

املدرسية املشرتكة يف واشنطن. ويجوز ألي طالب يشعر بظلم ألحقه به 

قرار لجنة األهلية أن يستأنف القرار أمام املجلس التنفيذي للرابطة.

 اإلخراج من املنافسة

ينتج عن اإلخراج األول يف املوسم من أي منافسة من قِبَل أحد مسؤويل اللعبة، 

أن يصبح الشخص الذي تم إخراجه غري مؤهل (الريايض، املدرب، ممثل مدرسة 

آخر) ويستمر ذلك إىل ما بعد املنافستنَي (2) التاليتنَي يف املدرسة القامئتنَي 

يف نفس مستوى التنافس الذي تم فيه إخراج الطالب، كام ميكن تقديم 

التامس ضد عدم األهلية يف املنافسة الثانية أمام منسق اللعبة الرياضية.

ينتج عن الخروج الثاين يف نفس الرياضة واملوسم عدم أهلية الريايض أو املدرب 

أو ممثل املدرسة خالل بقية موسم تلك اللعبة الرياضية. وميكن تقديم التامس 

عىل حدة العقوبة لدى املدير التنفيذي لرابطة األنشطة املدرسية املشرتكة يف 

واشنطن يف غضون يوَمني (2) مدرسيَّني من تاريخ اإلخراج الثاين فور تقديم سبب 

منطقي ومستند خطي موقَّع من ِقبَل عضو رابطة األنشطة املدرسية املشرتكة 

يف واشنطن أو مدير املدرسة أو املرشف الذي يرغب ويدعم تعديل العقوبة.

اختيار الفريق

عند اختيار أعضاء الفريق، يأخذ املدربون املعايري التالية بعني االعتبار:

1.  القوة البدنية و/أو التنسيق و/أو الحجم، والتي ميكن، يف رأي 

املدرب، أن تھدد سالمة وصحة الريايض أو املشاركني اآلخرين.

2.  املھارة يف اللعبة الرياضية.

3.  املرافق املتاحة واملدربني وطبيعة املنافسة والتي قد 

تتطلب عدًدا محدوًدا من املناصب يف فريق أو فرقة.

4.  التوجه أو السلوك أو املواطنة.

إرشاف الرياضيني أثناء البعد عن الحرم 

 يتحمل املدربون وأعضاء الفريق مسؤولية اإلرشاف عىل الرياضيني 

يف جميع األوقات خالل أي رحلة تتم خارج الحرم.

1.   يكون الرياضيون املشاركون يف رحالت خارج الحرم تحت إرشاف 

أحد أعضاء الفريق أو مدرب اللعبة الرياضية الذي تعيِّنه املنطقة 

التعليمية خالل الرحلة بأكملھا. ويف الرحالت الليلية، تستمر مسؤولية 

األلعاب الرياضية عىل مدار الساعة يوميًّا خالل فرتة الرحلة كلھا.

2.  يجب أن يكون عضو الفريق متاًحا للطالب يف جميع 

األوقات أثناء كون الطالب بعيدين عن املدرسة.

3.  ويتحمل عضو الفريق مسؤولية التدريب عىل املسؤوليات والواجبات 

املعينة وتعيينھا للمتطوعني البالغني يف الرحلة، وفق سياسة املنطقة التعليمية.

4.  يُكمل املتطوعون البالغون حزمة معلومات املتطوع الخاصة باملنطقة 

التعليمية ويتم توضيحھا لإلرشاف عىل الطالب قبل الذهاب إىل الحدث.

5.  يرُشف املتطوعون البالغون فقط عىل الطالب يف 

مجموعات مكونة من طالبني أو أكرث.

يتم تقديم تقرير خطي من عضو الفريق املسؤول إىل مدير 

املدرسة حسبام يُطلب عند وقوع أي موقف غريب مثل وقوع 

حادثة، أو إصابة، أو حادث خطري، وما إىل ذلك.
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لوائح السفر

1.  يستخدم الطالب وسائل النقل واملواصالت يف املقاطعة للوصول إىل املحافل 

عند توفريها، وسوف يرجع الطالب الذين تم نقلھم إىل األحداث باستخدام 

وسائل النقل واملواصالت الخاصة باملنطقة التعليمية يف وسائل النقل واملواصالت 

تلك. وعندما يرغب اآلباء أو األوصياء يف نقل أطفالھم من الحدث، يتعني 

عليھم أن يقدموا، إىل أحد املرشفني البالغني، وثيقة مؤرَّخة وموقَّعة بذلك.

2.   يتعني عىل أي ويل أمر أو ويص يرغب يف نقل طالبه 

من ِقبَل شخص بالغ آخر أن يقدم هذا الطلب، خطيًّا، 

وأن يحصل عىل موافقة من إدارة املبنى مسبًقا.

3.  كل األحداث التي تقع قبل الساعة 4:15 م يف األيام الدراسية سوف تتطلب 

توافر وسائل النقل واملواصالت الخاصة باملنطقة التعليمية لجميع الطالب.

4.  يف حال أجريت املسابقة يف مكان بعيد يف منطقة مدارس إيفريت التعليمية 

بعد الساعة 4:15 م، ميكن للطالب أن يطلبوا من املدرب التالقي يف موقع 

الحدث. وتشمل مواقع األحداث مدارس ماريرن، وكالمياك، ولينوود، وجالسري 

بيك الثانوية. ويجب أن يذهب الطالب مبارشة من منازلھم إىل موقع الحدث.

5.  ميكن للطالب نقل أنفسهم إىل منشآت مامرسة الرياضة التي تتم خارج 

املوقع بترصيح خطي من ويل األمر أو الويص (وفق سياسة 3241).

6.  سوف يتم تقديم جميع مناذج التفويض بالسفر يف املركبات 

الخاصة إىل منسق األلعاب الرياضية أو منسق األنشطة، ويتم 

االحتفاظ بھا يف املكتب املعني ملدة ست (6) سنوات.

7.  لن يوجه الفريق الطالب أو يسمح لھم بتوصيل طالب آخرين.

الئحة األلعاب الرياضية

تنطبق قواعد الطالب التالية (التي يُشار إليھا “بالئحة األلعاب الرياضية”) 

عىل جميع الطالب الذين يشاركون يف برامج األلعاب الرياضية أو التشجيع 

أو الرقص (والذين يُشار إليھم مجتمعني يف هذا اإلجراء باسم “الرياضيني”). 

يخضع الرياضيون ألحكام الئحة األلعاب الرياضية لفرتة عام واحد تبدأ من 

مشاركتھم يف موسم األلعاب الرياضية. ألغراض الئحة األلعاب الرياضية، 

يتم تحديد املوسم كام ييل: يبدأ كل موسم باليوم األول من املشاركة 

املجدولة عىل نحو ما تم تحديده يف تقويم رابطة األنشطة املدرسية 

املشرتكة يف واشنطن أو تقويم برنامج املدرسة ويستمر حتى بداية موسم 

النشاط أو األلعاب الرياضية التايل عىل نحو ما تم تحديده يف تقويم رابطة 

األنشطة املدرسية املشرتكة يف واشنطن أو تقويم برنامج املدرسة.

I. توقعات السلوكيات األساسية للرياضيني

ألن الرياضيني يؤدون وميثلون مدارسھم يف محافل عامة، فمن املتوقع أن 

يترصفوا يف جميع األوقات بطريقة تعكس أفضل املعايري والقيم املثىل 

لنشاطھم وفريقھم ومدرستھم ومجتمعھم، وكذا يربهنون عىل عدم 

استخدامھم للمواد الضارة وعدم تھاونھم يف ذلك. تلتزم املنطقة التعليمية 

بتعزيز الرفاهية والتنمية الشخصية واألداء الناجح لجميع طالبھا.

يخضع أي ريايض يقوم عمًدا بأي فعل يتداخل بصورة مادية مع السري املنظم 

ألي برنامج ألعاب رياضية باملدرسة، أو يرض به (مبا يف ذلك، عىل سبيل املثال 

ال الحرص، كافة أوجه سوء السلوك التي تحظرها هذه القواعد عىل وجه 

التحديد، وكذلك أوجه سوء السلوك غري القانونية أو الخطرية األخرى) للعقاب 

الذي توجبه الئحة األلعاب الرياضية. ميكن أن تشمل هذه األفعال النشاط 

املدريس وغري املدريس الذي يتم القيام به داخل الحرم أو خارجه، وميكن أن 

يشمل العقاب اإلقصاء الدائم ألي مشارك من برنامج اللعبة الرياضية.

II. القواعد األساسية

A.  بالنسبة إىل أي انتھاك يرتكبه أي ريايض لقواعد املدرسة واملنطقة 

التعليمية، سوف تتم معاملة الريايض كأي طالب آخر. وباإلضافة إىل 

ذلك، سوف تتم معاقبة الريايض مبا يتوافق مع الئحة اللعبة الرياضية. 

قد ال يتمكن الطالب الذين يتم استبعادهم أو طردهم من املدرسة 

من املشاركة يف األلعاب الرياضية خالل فرتة االستبعاد من املدرسة.

B.  تنطبق القواعد التالية عىل الرياضيني. تنطبق املادتان 5 و6 

املعنيتان باملخدرات والكحول والتبغ طيلة السنة، وترسي حتى 

عندما يكمل الرياضيون موسمھم وال يكونون مشاركني يف الوقت 

الحايل يف أي رياضة معينة، كام ميتد انطباق املادتنَي 6 و7 عىل 

سلوك الريايض يف جميع األوقات سواء داخل الحرم أو خارجه.

 1.  االمتثال لقواعد رابطة األنشطة املدرسية املشرتكة يف واشنطن

ميتثل الرياضيون للقواعد الرسمية لرابطة األنشطة املدرسية املشرتكة يف واشنطن.

 2.  االمتثال لقواعد الفريق

ميتثل الرياضيون لقواعد الفريق/الفرق ويُذعنون للتوجيھات القانونية واملعقولة 

التي يقدمھا املدربون. سوف يتم اعتامد قواعد الفريق/الفرق من ِقبَل كل مدير 

مدرسة أو مساعده وسوف يتم توزيعھا من ِقبَل املدربني يف بداية كل موسم.

 3.  متطلبات ما قبل املشاركة

ليك تكون مؤهاًل لتجريب فريق/فرقة، يجب أن يحرض الطالب إىل املدرسة 

بانتظام كطالب منتظمني بصورة كاملة يف الدراسة خالل الفصل الدرايس يف 

السنة املكونة من فصلني/ثالثة فصول دراسية الذي يسبق موسم املنافسة 

مبارشة. الطالب املنتظم بصورة كاملة يف الدراسة هو أي طالب ُمسجل يف 

خمسة (5) من ستة (6) فصول عىل األقل (املدرسة الثانوية) أو يف ستة (6) من 

سبعة (7) فصول (املدرسة اإلعدادية). بقراءة تعليامت املنزل والبداية، يتعني 

عىل الطالب أن يفوا مبتطلبات األهلية التي ورد ذكرها يف كتيب رابطة األنشطة 

املدرسية املشرتكة يف واشنطن، كام يتعني الوفاء باملتطلبات األخرى، التي منھا 

 ،ASB عىل سبيل املثال، الفحص البدين الحايل، والتأمني الطبي، وعضوية الـ

وإكامل النامذج وعقود الئحة األلعاب الرياضية، واالمتثال لقواعد محل اإلقامة 

وقواعد رابطة األنشطة املدرسية املشرتكة يف واشنطن، وكذا قواعد املدرسة.

https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-536/3421%20Child%20Abuse%20and%20Neglect.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-536/3421%20Child%20Abuse%20and%20Neglect.pdf
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 4.  املتطلبات األكادميية

ليك تكون مؤهاًل لعملية املنافسة/األداء، يتعني عىل الطالب:

a.  لغرض تقرير األهلية األكادميية األولية، يكون الفصل الدرايس 

األقرب يف السنة املكونة من فصلنَي دراسيَّني أو من ثالثة فصول 

دراسية هو درجة التحديد املستخدمة. يجب أن يكون الريايض قد 

اجتاز خمسة (5) من ستة (6) فصول يف الفصل الدرايس السابق يف 

السنة املكونة من فصلنَي دراسيَّني أو ستة (6) من سبعة (7) فصول يف 

الفصل الدرايس السابق يف السنة املكونة من ثالثة فصول دراسية.

b.  التسجيل لحضور جميع الفصول واجتيازها.

c.  درجة عدم االجتياز هي أي درجة مل يتم فيها منح التقدير.

d.  خالل املوسم، سوف يتم إجراء عمليات تحقق متكررة للدرجات. 

يتعني عىل الرياضيني أن يجتازوا كل الفصول أو يواجھوا اختباًرا أكادمييًّا 

أو إيقافًا. سوف يُسمح للرياضيني الذين يخوضون اختباًرا أكادمييًّا 

باملامرسة والتنافس. وسوف يُسمح للرياضيني املوقوفني باملامرسة، 

لكن لن يُسمح لھم باملنافسة حتى يفوا باملتطلبات األكادميية.

 5.  املواد غري القانونية

ال يجوز أن يقع الرياضيون تحت تأثري الكحول، و/أو ميلكوه، و/أو يبيعوه، و/

أو يقدموه، و/أو يستخدموه، أو جميع ما سبق، وينطبق األمر عىل أي شكل 

من أشكال التبغ أو املواد غري القانونية (وتشمل املاريجوانا/الحشيش)، كام ال 

يجوز أن يتواجد الرياضيون، أو أن يكونوا عىل مقربة من األشخاص اآلخرين 

الذين يستخدمون بصورة غري قانونية الكحول أو العقاقري غري القانونية أو 

املواد الخاضعة للرقابة. عىل الرياضيني الذين يصلون إىل حدث أو مكان 

عمل أو أي موقع آخر يتم فيه استخدام العقاقري غري القانونية أو الخاضعة 

للرقابة (والتي تشمل املاريجوانا/الحشيش) أو بيعھا أو تقدميھا أو يتم فيه 

استخدام مواد (مثل الكحول) أو بيعھا أو تقدميھا بصورة غري قانونية، أن 

يغادروا تلك املباين عىل الفور. وسوف ينتج عن عدم مغادرة تلك املباين عىل 

الفور فرض نفس العقاب التأديبي الذي يُفرض عند االستخدام الفعيل.

6.  األنشطة غري القانونية وأوجه سوء السلوك الخطرية األخرى

ال يجوز للرياضيني املشاركة يف أي صورة أخرى من صور سوء السلوك 

تنتھك القانون أو تجلب العار إىل فريقھم/فرقتھم، عىل سبيل املثال 

االنتھاكات الجنائية، والتحرش، والتنمر، واملضايقة، والقتال، والغش.

III. العقوبات التي تخص انتهاك الالئحة

 A.  فرض العقاب

يجوز فرض العقوبات املعنية بانتھاكات القاعدة II.B.2 من قواعد الفريق، من 

ِقبَل املدربني الرؤساء بالتشاور مع مدير املدرسة أو مساعد مدير املدرسة املعني، 

ويتعني فرض جميع العقوبات التأديبية األخرى من ِقبَل مدير املدرسة أو مساعد 

مدير املدرسة املعني. ويجب اعتامد االستثناءات التي تُستثنى من أي فريق/

فرقة خالل بقية املوسم من ِقبَل مدير املدرسة أو مساعد مدير املدرسة املعني.

 B.  متطلبات ما قبل املشاركة

وتأيت العقوبات املعنية بانتھاكات القاعدة II.B.3 عىل النحو التايل:

1.  يكون الطالب غري مؤهل للتجربة أو املامرسة أو املنافسة 

أو األداء أو حتى املشاركة يف برنامج اللعبة الرياضية.

 C.  املتطلبات األكادميية

تأيت العقوبات املعنية بانتھاكات متطلبات القاعدة II.B.4 عىل النحو التايل:

1.  يدخل أي ريايض ال يلتزم بالقاعدة II.B.4 يف نھاية الفصل الدرايس 

يف السنة املكونة من فصلنَي دراسيَّني/من ثالثة فصول دراسية تحت 

بند اإليقاف األكادميي خالل الفصل الدرايس التايل يف السنة املكونة من 

فصلنَي دراسيَّني/من ثالثة فصول دراسية ويكون، خالل هذا الوقت، 

غري مؤهل لخوض املنافسات/األداء حتى السبت األخري يف سبتمرب 

يف الخريف، أو ملدة خمسة (5) أسابيع أكادميية يف الربيع، (املدرسة 

الثانوية) أو ملدة ثالثة (3) أسابيع أكادميية (املدرسة اإلعدادية). 

وإذا ما اجتاز الريايض، يف نھاية فرتة اإليقاف، العدد املطلوب من 

الفصول، يجوز إعادة قيده للمشاركة يف التدريبات وخوض املنافسات. 

يتعني عىل الرياضيني العائدين من فرتة إيقاف أكادميي أن يحافظوا 

عىل االمتثال للقاعدة II.B.4 ألجل الحفاظ عىل األهلية.

2.  ويتعني وضع أي ريايض ال يلتزم بالقاعدة II.B.4 نتيجة للفحوصات 

التي تقوم بھا املدرسة عىل الدرجة خالل املوسم يف وضع االختبار 

األكادميي يف يوم االثنني الذي ييل التاريخ الذي تم فيه فحص الدرجات. 

سوف يظل الريايض مؤهاًل للمشاركة يف التدريبات واملنافسات/األداء 

خالل الفرتة االختبارية رشيطة أن يشارك الريايض يف جلسات الدراسة 

اليومية قبل حضور التدريبات. وبعد أسبوع واحد، سوف يتم فحص 

درجات الريايض املخترَب ثانية. إذا ما اجتاز الريايض جميع الفصول، فسوف 

يتم استبعاد الريايض من مرحلة االختبار\، وإذا مل يجتز الريايض جميع 

الفصول، يتعني وضعه يف وضع اإليقاف األكادميي. سوف يظل الريايض 

مؤهاًل للمشاركة يف التدريبات، رشيطة أن يشارك الريايض يف جلسات 

الدراسة اليومية قبل حضور التدريب، لكنه لن يكون مؤهاًل لخوض 

املنافسات أو األداء. يجب أن يبقى الريايض يف فرتة اإليقاف حتى يتم 

إيقافه للعبة واحدة عىل األقل وحتى يجتاز الريايض جميع الفصول.

3.   ويف نھاية الفصل الدرايس يف السنة املكونة من فصلنَي دراسيَّني/

من ثالثة فصول دراسية، سوف يظل الطالب مؤهاًل بصورة 

كاملة أكادمييًّا إذا ما اجتاز الطالب ستة (6) فصول (املدرسة 

اإلعدادية) أو خمسة (5) فصول (املدرسة الثانوية).

D.  االنتهاكات الخاصة باملخدرات واملواد الخاضعة للرقابة (قاعدة 

رابطة األنشطة املدرسية املشرتكة بواشنطن 18.26.2)

 1.  االنتھاك األول

يكون أي ريايض غري مؤهل عىل الفور لخوض املنافسة املدرسية 

املشرتكة يف برنامج الرياضات الحايل خالل الفرتة املتبقية من املوسم، 

وتستمر عدم األهلية حتى موسم األلعاب الرياضية التايل الذي يرغب 

فيه املشارك يف املشاركة ما مل ينضم الطالب إىل برنامج مساعدة. 

يُتاح أمام جميع الرياضيني الذين ينتھكون هذه القاعدة خياران:
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a.  يكون الريايض غري مؤهل للمشاركة يف املنافسات خالل الفرتة 

املتبقية من موسم األلعاب الرياضية ذلك، ويجب أن يلتقي 

بلجنة األهلية يف املدرسة ألجل أن يكون مؤهاًل ملوسم األلعاب 

الرياضية التايل. سوف تقدم لجنة األهلية باملدرسة توصية إىل 

مدير املدرسة أو إىل مساعد مدير املدرسة املعني. ميلك مدير 

املدرسة أو مساعد مدير املدرسة املعني السلطة النھائية فيام 

يتعلق مبشاركة الطالب يف برامج األلعاب الرياضية التالية.

b.  يجوز للريايض أن يختار طلب املساعدة والحصول عليھا من أجل 

حل أي مشكلة تتعلق باستخدام املخدرات. إن االستفادة الناجحة 

من برامج املساعدة املجتمعية و/أو املدرسية ميكن أن تسمح له/لھا 

بالحصول عىل األهلية التي متكِّنه/متكِّنھا من إعادة األهلية إليه/إليھا يف 

ذلك املوسم، رشيطة إصدار توصية بذلك من لجنة األهلية يف املدرسة 

ومدير املدرسة أو مساعد مدير املدرسة املعني. الحد األدىن لفرتات 

اإليقاف محدد يف قسم انتھاكات الكحوليات الوارد يف ھذه الالئحة.

 2.  االنتھاك الثاين

تكون العقوبة هي عدم األهلية لخوض جميع مشاركات األلعاب الرياضية 

املدرسية املشرتكة ملدة سنة (1) تقوميية واحدة من تاريخ االنتھاك الثاين.

 3.  االنتھاك الثالث

تكون العقوبة هي عدم األهلية الدائم لخوض جميع 

مشاركات األلعاب الرياضية املدرسية املشرتكة خالل الفرتة 

املتبقية من نشاط املدرسة الثانوية الخاص بالريايض (قاعدة 

رابطة األنشطة املدرسية املشرتكة بواشنطن 18.22.0).

E.  االنتهاكات املتعلقة بالكحول

 1.  االنتھاك األول

ينتج عن االنتھاك األول للقاعدة II.B.5 الذي يُكتشف من خالل أحد 

التحقيقات، اإليقاف الفوري للطالب ملدة اثنني وأربعني (42) يوًما أو 

إيقافه لبقية املوسم، أيھام يكون أطول، كام ينطبق عدم األهلية هذا 

أيًضا عىل املوسم التايل (عىل نحو ما ورد بيانه سابًقا) الذي يشارك 

فيه الطالب. قد يتم تقليل فرتة إيقاف أي طالب يُقر بالخطأ ويتعاون 

بأمانة يف التحقيق إىل مثانية وعرشين (28) يوًما تقومييًّا، بينام ميكن 

تقليل فرتة إيقاف أي طالب يبلغ بنفسه عن أي انتھاك قبل إجراء أي 

تحقيق أو مساءلة إىل أربعة عرش (14) يوًما تقومييًّا. تتضمن جميع 

االنتھاكات اإليقاف للعبة واحدة عىل األقل. يجوز ملدير املبنى أن يعيد 

.III.G قيد الريايض إذا ما اتبع الريايض العملية الواردة يف البند

 2.   االنتھاك الثاين

تكون عقوبة االنتھاك الثاين للقاعدة II.B.5 هي اإلقصاء من جميع 

مشاركات األلعاب الرياضية ملدة عام تقوميي واحد. يجوز ملدير املبنى أن 

.III.G يعيد قيد الريايض إذا ما اتبع الريايض العملية الواردة يف البند

 3.  االنتھاك الثالث

تكون عقوبة االنتھاك الثالث للقاعدة II.B.5 هي اإلقصاء الدائم من 

جميع مشاركات األلعاب الرياضية خالل الفرتة املتبقية من نشاط 

املدرسة الثانوية الخاص بالريايض، ويف حالة املخدرات، تكون العقوبة 

هي عدم األهلية الدامئة يف جميع مؤسسات رابطة األنشطة املدرسية 

املشرتكة يف واشنطن خالل الفرتة املتبقية من نشاط املدرسة الثانوية 

الخاص بالريايض (قاعدة رابطة األنشطة املدرسية املشرتكة 18.22.0).

F.  االنتهاكات املتعلقة بالتبغ

 1.  االنتھاك األول

تكون عقوبة االنتھاك األول للقاعدة II.B.5 هي اإليقاف 

املبارش ملدة أربعة عرش (14) يوًما تقومييًّا. قد يتم تقليل هذه 

العقوبة إىل سبعة (7) أيام إذا ما أبلغ الطالب عن االنتھاك 

بنفسه قبل إجراء أي تحقيق. يجوز ملدير املبنى أن يعيد قيد 

.III.G الريايض إذا ما اتبع الريايض العملية الواردة يف البند

 2.  االنتھاك الثاين

تكون عقوبة االنتھاك الثاين للقاعدة II.B.5 هي اإليقاف الفوري 

ملدة مثانية وعرشين (28) يوًما تقومييًّا، ويجوز ملدير املبنى أن يعيد 

.III.G قيد الريايض إذا ما اتبع الريايض العملية الواردة يف البند

 3.  االنتھاك الثالث واالنتھاكات الالحقة

تكون عقوبة االنتھاك الثالث واالنتھاكات الالحقة للقاعدة II.B.5 هي 

اإليقاف الفوري ملدة اثنني وأربعني (42) يوًما تقومييًّا، ويجوز ملدير املبنى 

.III.G أن يعيد قيد الريايض إذا ما اتبع الريايض العملية الواردة يف البند

 G.  عملية إعادة القيد

يه أي شكل من  يجوز ألي ريايض أن يقدم طلبًا بإعادة القيد عقب تلقِّ

أشكال العقوبة التأديبية وذلك من خالل تقديم ما ييل إىل مدير املدرسة:

1.  خطاب بيان النية والغرض من إعادة القيد.

2.  تقييم للمخدرات و/أو الكحول و/أو التبغ من ِقبَل هيئة فردية تقبلھا 

املنطقة التعليمية التي تقع فيها املدرسة (يتم تقديم توصيات الھيئات 

املعتمدة إىل ويل األمر)، ويتم تشارك النتائج مع األرسة وإدارة املدرسة.

3.  دليل عىل إمتام برنامج التعليم الوقايئ أو االستشاري 

الخاص باملخدرات، و/أو الكحول، و/أو التبغ.

4.  يجب أن تيل ذلك توصيات العالج كرشط إلعادة القيد.

5.  يجوز ملدير املدرسة أن يتنازل عن كل املتطلبات الوارد 

ذكرها أعاله إذا ما رأى ذلك مناسبًا، كام ميلك مدير املدرسة 

وحده القرار فيام يتعلق بإعادة قيد الطالب.

  H.  االنتهاكات يف غري املوسم

إذا انتھك أحد الرياضيني الئحة األلعاب الرياضية يف غري املوسم، تنطبق 

عقوبة اإليقاف عليه يف املوسم التايل الذي يشارك فيه يف فريق ريايض 

رشيطة أن يكون الريايض قد شارك يف فريق األلعاب الرياضية ذلك يف العام 

السابق. وألجل الحكم بصحة اإليقاف لفرتة من املوسم، يتعني عىل الريايض 

أن يُكمل املوسم، الذي تم فيه تطبيق عقوبة اإليقاف، بحالة جيدة.
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 I.  تجمع االنتهاكات

 أي عقوبة يتم فرضھا عىل أي مشارك يف املدرسة اإلعدادية 

جراء ارتكابه انتھاكًا للقاعدة II.B.5 ال يتم ترحيلھا إىل املدرسة 

الثانوية، حيث يتم تجميع انتھاكات القاعدة II.B.5 يف الصفَّني 

7 و8، ثم يتم تجميعھا ثانية يف الصفوف من 9 وحتى 12.

 J.  األنشطة غري القانونية وانتهاكات سوء السلوك الخطرية

يجوز استبعاد الرياضيني الذين ينتھكون القاعدة II.B.6 من خالل ارتكاب 

انتھاكات جنائية (غري انتھاكات املخدرات، والكحوليات، والتبغ) أو الضلوع يف 

حاالت سوء سلوك خطرية أخرى (عىل سبيل املثال التحرش، والتنمر، واملضايقة، 

والقتال، والغش)، من املشاركة يف برنامج األلعاب الرياضية لفرتة تتوافق مع 

خطورة االعتداء، وميكن أن ميثل أي سلوك جنايئ خطري األساس لالستبعاد 

النھايئ من برنامج األلعاب الرياضية خالل الفرتة املتبقية من نشاط الطالب.

الطعن عىل عقوبات األلعاب الرياضية

يُخول أي ريايض أو ويل أمر أو ويص يشعر بالظلم جراء فرض عقوبة عليه، مبا يف 

ذلك االستبعاد من املشاركة يف األلعاب الرياضية، الحق يف عقد اجتامع غري رسمي 

مع مدير املبنى أو مع من يعينه لغرض الفصل يف هذا التظلم. ويجب طلب عقد 

اجتامع يف غضون ثالثة (3) أيام من الوقت الذي يتلقى فيه الوالد إخطاًرا خطيًّا أو 

شفھيًّا بالعقوبة. يتم إخطار املوظف الذي تم تقديم تظلم عىل فعله، بتقديم ذلك 

التظلم يف أقرب وقت ممكن عمليًّا. وخالل االجتامع غري الرسمي، يخضع الطالب 

أو ويل األمر أو الويص لألسئلة التي يطرحھا مدير املبنى أو من ينوب عنه، ويُخول 

الحق يف طرح األسئلة عىل املوظف املشرتك يف األمر املتظلم ضده. وبعد اجتامع 

التظلم املُنعقد عىل مستوى املبنى، يُخول الطالب أو ويل األمر أو الويص، مبوجب 

إخطار مسبق مدته يوَما (2) عمل مدريس، الحق يف تقديم تظلم شفھي أو خطي 

إىل مدير األلعاب الرياضية يف املنطقة التعليمية. وإذا مل يتم الفصل يف التظلم، 

يُخول الطالب أو ويل األمر أو الويص، مبوجب إخطار مسبق مدته يوَما (2) عمل 

مدريس، الحق يف تقديم تظلم شفھي أو خطي إىل مجلس االلتامسات التأديبي. 

وعىل املجلس أن يُخطر الطالب أو ويل األمر أو الويص باستجابته للتظلم يف غضون 

عرشة (10) أيام عمل مدرسية بعد تاريخ االجتامع. يكون قرار املجلس نھائيًَا.

ويستمر تطبيق اإلجراء التأديبي بغض النظر عن تنفيذ إجراء التظلم سالف الذكر 

يف هذا القسم، حتى يقرر مدير املدرسة ومن ينوب عنه إيقاف هذا اإلجراء.

عقد برنامج األلعاب الرياضية الخاص بالطالب

يوقَّع كل طالب، مرة كل عام عىل األقل، كرشط مسبق للمشاركة، عقًدا يغطي كل 

برامج األلعاب الرياضية. ينطبق هذا العقد عىل جميع برامج األلعاب الرياضية 

(مبا يف ذلك التشجيع والرقص)، ويرسي ملدة عام تقوميي واحد من تاريخ التوقيع.

الحفاظ عىل حدود املوظف/

الطالب املهنية

السياسة 5253   

الغرض

تعمل هذه السياسة عىل تزويد جميع هيئة التدريس، والطالب، واملتطوعني، 

وأعضاء املجتمعات باملعلومات الخاصة بأدوارهم يف حامية األطفال من 

سلوكيات البالغني غري املناسبة. وتنطبق هذه السياسة عىل جميع أعضاء 

هيئة التدريس واملتطوعني التابعني للمنطقة التعليمية. ولغرض هذه السياسة 

واإلجراء الخاص بها، فإن املصطلحات “هيئة التدريس التابعة للمنطقة 

التعليمية و”أعضاء هيئة التدريس” و”املوظفون” ستشمل املتطوعني.

املعايري العامة

يتوقع مجلس اإلدارة أن يحافظ جميع موظفي املنطقة التعليمية 

عىل أعىل معايري االحرتافية عندما يتعاملون مع الطالب. ويجب عىل 

جميع موظفي املنطقة التعليمية أن يحافظوا عىل وجود بيئة تساعد 

عىل التعلم من خالل اإلبقاء باستمرار عىل الحدود املهنية.

تتوافق حدود الطالب/املوظفني املهنية مع واجب العناية األخالقي 

والقانوين الذي يحدده موظف املنطقة التعليمية للطالب.

يجب أن تقوم التفاعالت والعالقات بني موظفي املنطقة التعليمية 

والطالب عىل االحرتام املتبادل والثقة واالمتثال للحدود االحرتافية 

بني املوظف والطالب يف إطار البيئة التعليمية وخارجها، وتتوافق 

أيًضا مع املهمة التعليمية الخاصة باملنطقة التعليمية.

 لن يتدخل موظف املنطقة التعليمية يف الحدود الفعلية والعاطفية الخاصة 

بالطالب ما مل يكن التدخل الزًما لخدمة الغرض التعليمي املوضح. الغرض 

التعليمي هو الغرض الذي يتعلق بواجبات عضو هيئة التدريس يف املنطقة 

التعليمية. ميكن أن تحدث االنتهاكات غري املناسبة للحدود بأشكال مختلفة. أي 

نوع من السلوك الجنيس مع أحد الطالب يعترب انتهاكًا غري مناسب للحدود.

وإضافة إىل ذلك، يُتوقع من أعضاء هيئة التدريس أن يكونوا عىل دراية 

بأشكال املخالفات يف ترصفاتهم وترصفات غريهم من املوظفني عند 

التعامل مع الطالب. سيقوم أعضاء هيئة التدريس بإخطار ومناقشة هذه 

املسائل مع مسؤويل املرافق، أو املرشفني، أو قسم املوارد البرشية عندما 

يساورهم الشك أو االرتياب فيام إذا كان ترصف أعضاء هيئة التدريس 

لديهم أو غريهم غري مناسب أو يشّكل انتهاكًا لهذه السياسة.



EVERETT PUBLIC SCHOOLS © 2019 27  كتيب حقوق الطالب وواجباته 20-2019

عضو هيئة التدريس الذي لديه علم أو سبب معقول ليعتقد بأن الطالب ضحية 

لالعتداء الجنيس أو اإليذاء البدين من ِقبَل عضو هيئة تدريس آخر مطالَب مبوجب 

القانون بأن يبلغ مدير املدرسة عن هذا االعتداء أو السلوك. ويجب عىل مدير 

املدرسة أن يقدم تقريرًا لهيئة تنفيذ القانون املناسبة يف حال كان املدير لديه 

سبب معقول ليعتقد بأن السلوك أو اإليذاء قد حدث. خالل عملية اتخاذ قرار 

مناسب، يجب عىل مدير املدرسة االتصال بجميع األطراف املعنية بالشكوى.

يدرك مجلس اإلدارة أن املوظف قد تكون لديه عالقات أرسية أو 

اجتامعية موجودة مسبًقا مع اآلباء/األوصياء والطالب. ويجب عىل 

أعضاء هيئة التدريس استخدام تقديرهم املهني املناسب عندما تكون 

لديهم عالقة ثنائية مع الطالب لتجنب انتهاك هذه السياسة ومظهر 

سوء الترصف واالنحياز، كام يجب عىل أعضاء هيئة التدريس أن 

يناقشوا بشكل استباقي هذه الظروف مع مرشف أو مدير املرفق.

استخدام التكنولوجيا

يدعم مجلس اإلدارة استخدام التكنولوجيا لإلبالغ عن األغراض التعليمية. ومع ذلك، 

عندما يكون التواصل غري ذي صلة باألعامل املدرسية أو األعامل املدرسية املرشوعة 

األخرى، فإنه يحظر عىل هيئة التدريس الخاصة باملنطقة التواصل مع الطالب عرب 

الهاتف، أو الربيد اإللكرتوين، أو الرسائل، أو الرسائل الفورية، أو أي أشكال أخرى 

من أشكال التواصل اإللكرتوين أو الكتايب، كام يحظر عىل أعضاء هيئة التدريس 

التابعني للمنطقة االنخراط يف أي عمل يتعلق بشبكات التواصل االجتامعي التي 

تنتهك القانون أو سياسات أو إجراءات املنطقة التعليمية أو املعايري االحرتافية 

األخرى املعرتف بها بشكل عاّم. يشتمل هذا املنع عىل منع هيئة التدريس من 

“تكوين صداقات” و/أو “متابعة” الطالب عرب وسائل التواصل االجتامعي.

ميكن ألعضاء هيئة التدريس الذين ينتهكون بأفعالهم هذه السياسة أن 

يواجهوا إجراًء عقابيًّا و/أو بالفصل وفًقا إلجراءات وسياسات املنطقة التعليمية 

واتفاق االستخدام املقبول واتفاقات املفاوضة الجامعية، حسب االقتضاء.

سيقوم املرشف أو من ينوب عنه بوضع بروتوكوالت لإلبالغ والتحقيق 

يف االدعاءات الخاصة باإلخفاق يف الحفاظ عىل الحدود املهنية، وسيقوم 

أيًضا بوضع إجراءات وتدريبات مبا يتوافق مع هذه السياسة.

اإلجراء

   5253P

يجب عىل موظفي املدرسة ومتطوعيها الحفاظ عىل الحدود املهنية واملناسبة فيام 

يتعلق بعالقاتهم مع الطالب والتي تتوافق مع معايري العناية القانونية واألخالقية.

اإلبالغ عن االنتهاكات

يجب عىل جميع أعضاء هيئة التدريس واملتطوعني يف املدرسة 

إبالغ مرشف عضو هيئة التدريس أو املتطوع عىل الفور باالشتباه 

يف االنخراط يف أي انتهاك حدي تجاه أحد الطالب.

يجب عىل أعضاء هيئة التدريس ما ييل:

•  عدم االنتظار قبل اإلبالغ عن السلوك املريب أو محاولة 

تحديد ما إذا كان هناك تفسري بسيط لذلك؛

•  عدم مواجهة أو مناقشة األمر مع عضو هيئة التدريس 

الذي له صلة باملشكلة أو مع أي شخص آخر، ولكن يحتفظ 

بالرسية لحامية الخصوصية وتجنب الشائعات؛ و

•   توثيق سجالتهم الخاصة بهم بأنهم أبلغوا املدير، مبا 

يف ذلك إىل من أرسلوها وما الذي أبلغوا عنه.

 يجب تشجيع الطالب وأولياء أمورهم/أوصيائهم عىل إبالغ املدير أو من 

ينوب عنه يف حال اعتقدوا أن أحد أعضاء هيئة التدريس أو املتطوعني 

ا غري مناسب مع أحد الطالب. ميكن أن يتورط يف سلوك ينتهك فيه حدًّ

انتهاك الحد

انتهاك الحد هو فعل أو سلوك من جانب أحد أعضاء هيئة التدريس أو 

املتطوعني الذي ليس لديهم غرض حقيقي يتعلق بالصحة أو السالمة أو 

التعليم. يحظر عىل أعضاء هيئة التدريس أو املتطوعني املشاركة يف انتهاكات 

الحدود الخاصة بالطالب، والتي تشتمل عىل سبيل املثال ال الحرص، ما ييل:

A.  أي نوع سلوك جنيس أو بدين غري مالئم مع أحد الطالب أو أي 

سلوك آخر ينتهك سياسات مجلس اإلدارة فيام يتعلق بالرفاهية أو 

البيئة التعليمية أو أي ترصف تجاه الطالب الحاليني أو السابقني. 

يشتمل السلوك الفعيل غري املالئم عىل العناق أو التقبيل أو “اللمس 

املفرط” للطالب بدون أي غرض تعليمي أو مهني قانوين؛

B.  إظهار صور كاشفة حميمية أو غري مالمئة لطالب أو مطالبة أحد الطالب 

بتقديم صور كاشفة حميمية أو غري مالمئة، أو التقاط صور فوتوغرافية 

غري مالمئة ألحد الطالب، أو التقاط عدة صور مسيئة ألحد الطالب؛

C.  أي نوع من التواصل الغزيل أو الجنيس مع أحد الطالب؛
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D.  التعامل مع طالب معني أو طالب لغرض شخيص وصداقة تتجاوز عالقة 

عضو هيئة التدريس/الطالب املهنية، وهذا يشمل عىل سبيل املثال ال الحرص، 

محاباة طالب واحد أو أكرث مبزايا خاصة، مع السامح له بالبقاء يف الفصل أثناء 

الفرتات التي ال تدرس فيها حصص، واستبعاد الطالب بشكل أحادي من فصل 

أو نشاط أو املشاركة يف ترصف “مشابه لألقران” مع طالب واحد أو أكرث؛

E.  توفري الكحوليات أو املخدرات أو التبغ للطالب أو 

عدم التبليغ عن استخدامهم لهذه املواد؛

F.  بالنسبة إىل املوظف غري التوجيهي/اإلرشادي، السامح للطالب أو 

تشجيعهم عىل إخفاء مشكالتهم و/أو عالقاتهم الشخصية أو العائلية. 

يف حال بدء أحد الطالب مثل هذه النقاشات، يجب عىل املوظفني إحالة 

هذا الطالب إىل املوظف اإلرشادي/االستشاري. ويف أي من الحالتنَي، يجب 

تقييد مشاركة املوظف بالتواصل املبارش لألداء املدريس للطالب؛

G.  إرسال الطالب يف مهام شخصية غري ذات صلة بأي غرض تعليمي؛

H.  مداعبات وتلميحات ونكات وإشارات جنسية مع الطالب؛

I.  التعليق عىل مظهر الطالب بشكل إيحايئ أو جنيس أو يف 

حال ما إذا كانت التعليقات ليس لها مغزى تعليمي؛

J.  الكشف عن مخاوف شخصية أو جنسية أو عائلية أو 

توظيفية أو أمور شخصية أخرى لطالب واحد أو أكرث؛

K.  مخاطبة الطالب أو السامح للطالب مبخاطبة املوظفني أو املتطوعني 

بعبارات عاطفية شخصية أو أسامء حيوانات أليفة أو بطريقة عائلية مفرطة؛

L.  االحتفاظ بجهة اتصال شخصية (مبا يف ذلك “تكوين صداقة” أو “متابعة”) 

لطالب عىل أي جهاز أو تطبيق خاص بوسائل التواصل االجتامعي؛ 

M.  إرسال رقم الهاتف أو الربيد اإللكرتوين أو رسالة نصية أو املراسلة 

الفورية أو أي شكل من أشكال التواصل الخطي أو اإللكرتوين للطالب 

عندما يكون التواصل غري ذي صلة بالعمل املدريس أو عمل مدريس غري 

قانوين آخر. إذا كان املوظفون لهم عمل مدريس تعليمي أو قانوين يقومون 

به، فإنه يجب عليهم إدراج الوالد/الويص ومدير املدرسة يف املراسالت. 

يف حال تلقِّي املوظفني بالًغا من طالب، فإنه يتعني عىل املوظف الرد عن 

طريق إدراج والد/ويص الطالب، ما مل يعرِّض ذلك سالمة الطالب أو صحته 

أو رفاهيته، وأحد املديرين للخطر. يجب عىل املوظف استخدام عناوين 

الربيد اإللكرتوين الخاصة باملدرسة وأرقام الهاتف وأقام الهواتف الخاصة 

باآلباء/األوصياء للتواصل مع الطالب، إال يف إحدى حاالت الطوارئ؛

N.  تبادل أو تقديم الهدايا الشخصية أو البطاقات 

أو الخطابات مع طالب معني؛

O.  التواصل أو قضاء وقت مع الطالب (مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال 

الحرص أنشطة مثل الخروج لتناول مرشوبات أو وجبات، أو مشاهدة 

أفالم، أو التسوق، أو السفر، أو أنشطة ترفيهية) خارج نطاق األحداث 

التي تكفلها املدرسة إال كمشارك يف األنشطة املجتمعية املنظمة؛

P.  توصيل طالب مبفرده يف سيارة يف حالة غري طارئة 

أو اإلخفاق يف اإلبالغ عىل الفور بحدوث ذلك؛ 

Q.  تزويد طالب مبعلومات أو آراء تتعلق بطالب أو 

موظفني آخرين دون غرض مهني قانوين؛

R.  مطالبة أحد الطالب باالحتفاظ برس أو عدم اإلفصاح 

عن أي أفعال أو مراسالت غري مالمئة؛

S.  انتهاك غري رضوري لسياسة أحد الطالب (عىل سبيل املثال التجسس 

عىل طالب يف املرحاض أو غرفة الفندق يف إحدى الرحالت امليدانية)؛

T.  االنفراد بأحد الطالب بعيًدا عن أعني الطالب اآلخرين؛ و/أو

U.  أي زيارات منزلية ما مل يوجد أشخاص بالغون، ودعوة الطالب لنشاط يتعلق 

باملدرسة، وإبالغ والد/ويص الطالب وأحد املديرين والحصول عىل موافقتهم.

التحقيق والتوثيق

عندما يتلقى مدير معلومات حدوث انتهاك ألحد الحدود أو احتاملية حدوثها، 

فإنه يجب عىل املدير توثيق كتابة هذه املخاوف وتقديم نسخة منها إىل املدير 

اإلقليمي املناسب ومنسق االمتثال للباب التاسع التابع للمنطقة واملستشار العاّم. 

سيقوم منسق االمتثال للباب التاسع بالتحقيق يف األمر وتوثيقه، ويف حال انتهاك 

أحد الحدود دون غرض قانوين تعليمي أو يتعلق بالسالمة، تأكد من اتخاذ اإلجراء 

املناسب وتوثيقه. ستحتفظ املنطقة التعليمية مبلف يوثّق البالغات وخطابات 

التوجيه والعقوبات التأديبية املتعلقة بالتحقيقات الخاصة بالحدود املهنية.

تذكري بشأن اإلبالغ عن اإليذاء الجنيس

يجب عىل جميع موظفي املدرسة الذين لديهم سبب معقول ليعتقدوا 

بأن الطالب قد واجه إيذاًء جنسيًّا من ِقبَل أحد البالغني أو طالب 

آخر تقديم بالغ للخدمات الوقائية للطفل و/أو جهة تنفيذ القانون. 

اإلبالغ عن اإليذاء املشتبه به ملدير أو مرشف املبنى ال يعفي موظف 

املدرسة املهني من مسؤوليات اإلبالغ واألطر الزمنية له.

اإلجراء التأديبي

انتهاكات املوظفني أو املتطوعني لهذا اإلجراء ميكن أن تؤدي إىل تطبيق 

إجراء تأديبي يصل إىل ويشتمل عىل الفصل. ميكن أن تحدث االنتهاكات 

عن طريق تجاهل الحدود املهنية باإلضافة إىل اإلخفاق يف اإلبالغ عن 

املوظفني أو املتطوعني اآلخرين الذين يتجاهلون الحدود املهنية. يف أي 

موقف تأديبي، يجب عىل املرشف أو من ينوب عنه أن يضع يف اعتباره ما 

إذا كان السلوك ينتهك مدونة السلوك املهنية يف الفصل 87-181 من قانون 

واشنطن اإلداري وما إذا كان البالغ ملكتب املامرسات املهنية مضمونًا.

https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=181-87
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=181-87
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=181-87
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 التدريب

سيتلقى جميع املوظفني واملتطوعني الجدد تدريبًا بشأن الحدود املناسبة 

الخاصة باملوظف/الطالب يف غضون ثالثة (3) أيام من خدمة التوظيف 

أو البدء. يجب أن يكون التدريب األويل عبارة عن تدريب عرب اإلنرتنت. 

إدارة املوقع ومرشفو املوظفني املصنفني سيحرصون عىل تقديم تدريب حي 

وأكرث تفصياًل يغطي هذا اإلجراء بالكامل كل عاَمني (2) لجميع املدارس 

ومواقع العمل. يجب عىل إدارة املوقع ومرشيف املوظفني املصنفني أيًضا 

التعامل مع الحدود املهنية يف اجتامعات املوظفني يف مطلع العام.

نرش السياسة وبروتوكوالت اإلبالغ

السياسة 5253 وهذا اإلجراء سيتم إدراجهام يف موقع الويب وجميع 

كتيبات املوظفني والطالب واملتطوعني. سيتلقى جميع املديرين واملوظفني 

سنويًّا نسًخا من بروتوكوالت اإلبالغ الخاصة باملنطقة التعليمية.

 عدم التمييز

السياسة 3210   

ستوفر املنطقة فرصة تعليمية متكافئة ومعاملة عادلة لجميع الطالب يف 

جميع نواحي برنامج األنشطة األكادميي بدون اعتبار الِعرق، أو اللون، 

أو األصل القومي، أو العقيدة، أو الدين، أو الجنس، أو التوجه الجنيس، 

أو التعبري عن الجنس، أو هوية الجنس، أو حالة املحاربني القدامى أو 

املكانة العسكرية، أو وجود أي إعاقة بدنية، أو حسية، أو عقلية، أو 

استخدام كلب مدرب أو حيوان خدمة من ِقبَل طالب يعاين من إعاقة.

يجب أال يتعرض طالب املنطقة التعليمية إىل أي مضايقات 

استناًدا إىل السامت أو الخصائص املحمية قانونيًّا.

لن يتم التسامح مع أي سلوك ضد أي طالب يكون مبنيًّا عىل إحدى 

الفئات املذكورة أعاله، وجسياًم، أو متواصاًل، أو متغلغاًل بحيث يحد من أو 

يعيق قدرة الطالب عىل املشاركة أو االستفادة من الدورات التي تقدمھا 

املنطقة التعليمية، أو الربامج التعليمية أو أي نشاط آخر. وعندما يعلم 

موظف يف املنطقة التعليمية أو إذا ورد إىل علمه أن مثل هذا التحرش 

التمييزي يحدث أو حدث، ستتخذ املنطقة التعليمية خطوات فورية 

وفعالة ومحسوبة إلنھاء التحرش، ومنع تكراره، ومعالجة تأثرياته.

وسيتم إدراج بيان املنطقة التعليمية لعدم التمييز يف جميع البالغات 

واإلشعارات الخطية، ومواد التعيني، وطلبات التوظيف، واملنشورات 

األخرى املتاحة لكافة الطلبة أو اآلباء أو املوظفني، وسيتضمن البيان:

1.  إشعاًرا بأن املديرية لن متيز يف أي برامج أو أنشطة 

عىل أساس أي من الفئات املذكورة أعاله؛

2.  اسم ومعلومات اتصال مسؤول االمتثال يف املنطقة 

التعليمية املعني لضامن االمتثال لھذه السياسة؛ و

3.  أسامء ومعلومات اتصال مسؤويل االمتثال للقسم 

504 والباب التاسع للمنطقة التعليمية.

ستقوم املنطقة التعليمية بنرش اإلشعار سنويًّا الذي يھدف إىل إبالغ 

الطالب واآلباء/األوصياء (بلغة يفھمونھا، وقد تتطلب مساعدة لغوية) 

وموظفي إجراءات شكاوى التمييز يف املنطقة التعليمية.

 يقوم املرشف بتعيني أحد املوظفني ليضطلع بدور مسؤول االمتثال لإلجراء 

التأكيدي/الباب التاسع من ھذه السياسة، وسيتحمل مسؤول االمتثال مسؤولية 

التحقيق يف أي من شكاوى التمييز التي ترد إىل املنطقة التعليمية.

 ستعمل املنطقة التعليمية عىل تقديم أو توفري التدريب لإلداريني 

والعاملني املعتمدين وكوادر الفصول الصفية عىل مسؤوليتھم لرفع الوعي 

والحد من التحيز املبني عىل هذه الفئات املحددة يف هذه السياسة.

يقوم املرشف أو من ينوب عنه بتقديم التقييم السنوي، وعمليات املسح الدورية، 

وإشعار سنوي وإجراءات الشكاوى كام هو مطلوب مبوجب القانون لضامن أنه 

هناك يف الواقع تكافؤ يف الفرص واملعاملة بني جميع الطالب يف املنطقة التعليمية.

اإلجراء

   3210P

إجراءات حل الشكاوى/التظلامت 

الخاصة بتكافؤ الفرص التعليمية

لضامن تحقيق العدل والتوافق، يتعني االستعانة بإجراءات املراجعة التالية يف 

القضايا الخاضعة لقوانني الوالية والقوانني الفيدرالية املعنية بتكافؤ الفرص 

التعليمية، مبا يف ذلك الفصل VII من قانون الحقوق املدنية لعام 1964 

بتعديالته، والفصل IX من قانون الحقوق املدنية لعام 1972، والقسم 504 

من قانون إعادة التأهيل لعام 1973، وقانون األمريكيني ذوي اإلعاقة، وقانون 

واشنطن املنقح 28A.640.010، واملنظمة للمساواة بني الجنَسني يف املدارس 

العامة، وقانون واشنطن املنقح 28A.642 الذي يحظر التمييز. تنطبق هذه 

اإلجراءات املعنية بالتظلامت عىل الشكاوى التي تزعم وقوع حاالت متييز أو 

تحرش متييزي من املوظفني أو طالب آخرين أو أطراف خارجية ضد الطالب عىل 

أساس الجنس، أو اللون، أو األصل القومي، أو الِعرق، أو العقيدة، أو الدين، أو 

النوع، أو التوجه الجنيس، أو التعبري الجنيس، أو الهوية الجنسية، أو حالة املحاربني 

القدامى، أو الحالة العسكرية، أو وجود أي إعاقة حسية أو بدنية، أو االستعانة 

بالتوجيه من كلب مدرب أو من حيوان خدمات مخصص لذوي اإلعاقات.

https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-32402/5253%20Maintaining%20Professional%20Boundaries%20between%20Employees%20and%20Students.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-32402/5253%20Maintaining%20Professional%20Boundaries%20between%20Employees%20and%20Students.pdf
https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.640.010
https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.640.010
https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.640.010
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.642
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.642


EVERETT PUBLIC SCHOOLS © 2019 30  كتيب حقوق الطالب وواجباته 20-2019

ميكن ألي شخص رفع شكوى ضد املنطقة التعليمية بدعوى أن املنطقة قد 

انتهكت قوانني مكافحة التمييز، ويهدف إجراء الشكوى هذا إىل ضامن أن 

حل االنتهاكات الحقيقية أو املزعومة موجه نحو حل عادل ُمرٍْض ملقدم 

الشكوى، واإلدارة، ومجلس اإلدارة. ووفق ما هو مستخدم يف هذا اإلجراء:

•  يعني التظلم شكوى تم رفعها من ِقبَل مقدم الشكوى فيام يتعلق بانتهاكات 

مزعومة ألي قانون من قوانني الوالية أو القوانني الفيدرالية ملكافحة التمييز.

•  تعني الشكوى تهمة خطية موقَّعة تّدعي أفعااًل أو حاالت أو ظروف محددة 

تنتهك قوانني مكافحة التمييز. وميكن إرسال الشكاوى عرب الربيد، أو الفاكس، 

أو الربيد اإللكرتوين أو التسليم باليد ألي منطقة تعليمية أو مدير مدرسة، 

أو ألي موظف معني مبوجب قانون واشنطن اإلداري 060-190-392، أو إىل 

مسؤول االمتثال يف املنطقة الذي يحقق يف شكاوى التمييز. ويقوم أي موظف يف 

املنطقة، يستلم شكوى تفي بهذه املعايري، بإخطار مسؤول االمتثال عىل الفور.

يتمثل الغرض الرئييس لهذا اإلجراء يف ضامن حل عادل لشكوى مربرة، 

وتحقيًقا لهذا الغرض، سيتم اتخاذ خطوات معينة. يحظر القانون عىل 

املنطقة التعليمية مامرسة الرتهيب، أو التهديد، أو اإلكراه أو التمييز 

ضد أي فرد بغرض التدخل يف حقه يف رفع تظلم تحت هذه السياسة 

واإلجراء، واالنتقام من أي فرد بسبب رفعه ملثل هذا التظلم.

الشكاوى غري الرسمية

ستتم املحاوالت مبحض اختيار الطالب وويل األمر/الويص لحل شكاوى التمييز أو 

املضايقات التمييزية بشكل غري رسمي، وعىل وجه الرسعة ووفق أدق املسؤوليات 

اإلدارية إزاء االعتداء املزعوم. وسيتم اإلبالغ عن الشكاوى غري الرسمية الخاصة 

بالتمييز أو باملضايقات التمييزية الخاصة بالطالب لدى مدير املبنى أو من 

ينوب عنه. وسيتحمل مدير املبنى أو من ينوب عنه مسؤولية التحقيق يف هذه 

الشكاوى غري الرسمية وحلھا. وقد يطلب مدير املبنى أو من ينوب عنه املساعدة 

أو اإلرشاد من مسؤول االمتثال للباب التاسع/الحقوق املدنية الخاصة باملنطقة 

التعليمية، ويتعني عليه إخطار مقدم الشكوى بحقه يف رفع شكوى رسمية مبوجب 

هذه السياسة. ويجب صياغة اإلشعار بلغة ميكن من خاللھا فھم الشكوى، مام 

قد يتطلب مساعدة لغوية يف حال الشكاوى التي تفتقر إىل املھارة الكافية يف 

اللغة اإلنجليزية، طبًقا للباب السادس من قانون الحقوق املدنية لعام 1964.

 الشكاوى الرسمية

املستوى األول - رفع شكوى للمنطقة التعليمية

يتحمل مسؤول االمتثال للباب التاسع الخاص باملنطقة التعليمية، أو مساعد مدير 

املوارد البرشية أو من ينوب عنه مسؤولية مراقبة وتنسيق االمتثال الخاص باملنطقة 

التعليمية مع قانون واشنطن اإلداري 190-392 واإلجراءات ذات الصلة، وضامن 

التحقيق يف جميع الشكاوى التي تُرفع إىل املنطقة التعليمية وحلها يف أرسع وقت.

مسؤول االمتثال للباب التاسع هو:

 مريي أوبرين

 منطقة إيفريت التعليمية رقم 2

Broadway 3900 

 ص.ب. 2098

Everett, WA  98201 

mo’brien@everettsd.org 

الهاتف: 425-385-4104

مساعد مدير املوارد البرشية:

 ديربا كوفاكس

 منطقة إيفريت التعليمية رقم 2

Broadway 3900 

 ص.ب. 2098

Everett, WA  98201 

dkovacs@everettsd.org 

الهاتف: 425-385-4100

ص  سيتلقى مسؤول االمتثال للباب التاسع أو من ينوب عنه الشكاوى التي تخصَّ

الطالب فقط ويحقِّق فيها. وسيتلقى مساعد مدير املوارد البرشية أو من ينوب 

عنه الشكاوى عندما ترفع ادعاءات التمييز ضد املوظفني أو أشخاص راشدين 

آخرين ويحقق فيها، ويقوم مديرو املدرسة أو املنطقة التعليمية الذين يتلقون 

شكاوى رسمية بالتمييز أو املضايقات التمييزية بإبالغ مسؤول االمتثال للباب 

التاسع أو مساعد مدير املوارد البرشية عىل الفور مع تقديم نسخة من الشكوى.

يجب أن تكون ادعاءات التمييز أو املضايقات التمييزية:

1.  خطية؛

2.  موقَّعة من ِقبَل مقدم الشكوى؛

3.  قادرة عىل وصف األفعال أو األحوال أو الظروف املحددة التي يزعم 

أنھا تنتھك سياسات أو التزامات املنطقة التعليمية فيام يخص التمييز؛ و

4.  أن تُرفَع لدى مسؤول االمتثال للباب التاسع أو مدير مساعد املوارد 

البرشية خالل سنة واحدة (1) من وقوع الحادثة موضوع الشكوى، 

إال إذا كان التأخري بسبب تزوير املنطقة التعليمية بأنھا حلت املشكلة 

التي تشكل أساس الشكوى أو قامت بحجب معلومات مطلوبة مبوجب 

قانون واشنطن اإلداري 190-392 أو التعليامت ذات الصلة.

حال استالم الشكوى، يعمل مسؤول االمتثال للباب التاسع أو مساعد مدير 

املوارد البرشية أو من ينوب عنه عىل توفري الشكوى بنسخة من اإلجراء 

3210P بلغة ميكن من خاللھا فھم الشكوى، مام قد يتطلب مساعدة 

لغوية يف حال كانت الشكاوى تفتقر إىل املھارة الكافية يف اللغة اإلنجليزية، 

طبًقا للباب السادس، وعندها تقوم املنطقة التعليمية بإجراء تحقيق شامل 

وواٍف يف الشكوى. وعند استكامل التحقيق، يقوم مسؤول االمتثال وفًقا 

للباب التاسع أو مساعد مدير املوارد البرشية بتزويد املدير/من ينوب عنه 

بتقرير كتايب كامل عن الشكوى ونتائج التحقيق، ما مل يتم حل املسألة مبا 

يُريض مقدم الشكوى دون إجراء تحقيق أو قبل تسليم تقرير خطي.

https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-190-060
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-190-060
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-190
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-190
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-190
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-571/3210P%20Nondiscrimination.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-571/3210P%20Nondiscrimination.pdf
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 يلتزم املدير أو من ينوب عنه بالرد عىل الشكوى خطيًّا خالل ثالثني (30) يوًما 

تقومييًّا من استالم املنطقة التعليمية للشكوى مكتوبة ما مل يتم االتفاق عىل خالف 

ذلك من جانب مقدم الشكوى أو إذا تطلبت الظروف االستثنائية املتعلقة بالشكوى 

متديًدا للفرتة الزمنية املحددة. وإذا كانت هناك حاجة إىل التمديد، فستخطر 

املنطقة التعليمية مقدم الشكوى خطيًّا بأسباب التمديد وتاريخ الرد املتوقع بلغة 

يفھمھا مقدم الشكوى، مام قد يتطلب مساعدة لغوية ملقدمي الشكاوى الذين ال 

يتقنون اإلنجليزية جيًدا، طبًقا للباب السادس. وعندما ترد املنطقة التعليمية عىل 

مقدم الشكوى، سرتسل املديرية نسخة عن الرد إىل مكتب مدير التعليم العاّم.

يجب أن يتضمن رد املرشف أو من ينوب عنه ما ييل:

1.  ملخًصا بنتائج التحقيق؛

2.  ما إذا كانت املنطقة التعليمية قد أخفقت يف االمتثال لـ قانون 

واشنطن اإلداري 190-392 أو التوجيھات ذات الصلة؛

3.  إذا أخفقت املنطقة التعليمية يف االمتثال لـ قانون واشنطن 

اإلداري 190-392 أو التوجيھات ذات الصلة، فإن اإلجراءات 

التصحيحية تعترب الزمة لتصحيح عدم االمتثال؛ و

4.  إشعاًرا بحق مقدم الشكوى يف االلتامس مبوجب قانون واشنطن اإلداري 

005-190-392، مبا يف ذلك املكان والجهة التي يقدم إليها االلتامس.

سيتم تقديم رد املنطقة التعليمية عىل الشكوى بلغة يفھمھا 

مقدم الشكوى، مام قد يتطلب مساعدة لغوية ملقدمي الشكاوى 

الذين ال يتقنون اإلنجليزية جيًدا، طبًقا للباب السادس.

يجب تنفيذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة لتصحيح أي حالة عدم امتثال عىل 

وجه الرسعة، مبا ال يتعدى ثالثني (30) يوًما تقومييًّا من رد املديرية الكتايب عىل 

مقدم الشكوى، ما مل يتم االتفاق عىل خالف ذلك من ِقبَل مقدم الشكوى.

 املستوى الثاين - االلتامس 

 يحق ملقدم الشكوى االلتامس عىل قرار املدير أو من ينوب عنه لدى 

مسؤول الجلسات املعني من ِقبَل املدير لالستامع إىل االلتامس بتقديم 

إشعار خطي بااللتامس لدى املسؤول يف اليوم التقوميي العارش (10) أو 

قبله من تاريخ استالم مقدم الشكوى لرد املدير أو من ينوب عنه. وال يجوز 

أن يكون مسؤول الجلسات قد شارك يف الشكوى أو التحقيق األويل.

عند استالمه لاللتامس، يقوم مسؤول الجلسات بتقديم قرار االلتامس الخطي ملقدم 

الشكوى يف الوقت املناسب، مبا ال يتعدى ثالثني (30) يوًما تقومييًّا من تاريخ استالم 

املنطقة التعليمية لاللتامس، ما مل يتم االتفاق عىل خالف ذلك من ِقبَل مقدم 

الشكوى. يجب أن يتضمن قرار االلتامس إشعاًرا بحق مقدم الشكوى يف رفع شكوى 

لدى مدير التعليم العاّم مبوجب قانون واشنطن اإلداري 075-190-392. سيتم 

تقديم قرار مسؤول الجلسة بلغة يفھمھا مقدم الشكوى؛ مام قد يتطلب مساعدة 

لغوية ملقدمي الشكاوى الذين ال يتقنون اإلنجليزية جيًدا، طبًقا للباب السادس.

 ويجب أن يتضمن قرار مسؤول الجلسات حق مقدم الشكوى يف رفع 

شكوى لدى مكتب مدير التعليم العاّم. وستقوم املنطقة التعليمية 

بإرسال نسخة من قرار االلتامس إىل مكتب مدير التعليم العاّم.

املستوى الثالث - شكوى لدى مسؤول التعليم العاّم

يف حال مل يوافق مقدم الشكوى عىل قرار التامس مسؤول الجلسات أو إذا 

أخفقت املديرية يف االمتثال لـقانون واشنطن اإلداري 065-190-392 أو قانون 

واشنطن اإلداري 070-190-392، فإنه يحق ملقدم الشكوى رفع شكوى لدى 

مسؤول التعليم العاّم مبوجب قانون واشنطن اإلداري 075-190-392. يجب 

أن يتلقى مكتب مدير التعليم العاّم الشكوى خالل عرشين (20) يوًما تقومييًّا 

من استالم مقدم الشكوى لقرار االلتامس الخطي ملسؤول الجلسات، ما مل 

مينح مسؤول التعليم العاّم فرتة متديد لسبب جيد. يجب تقديم الشكاوى 

عن طريق الربيد، أو الفاكس، أو الربيد اإللكرتوين، أو التسليم باليد.

1.  يجب أن تكون الشكوى كتابية وتشتمل عىل ما ييل:

a.   وصف أفعال أو حاالت أو ظروف خاصة يزعم 

أنها تنتهك قوانني مكافحة التمييز املطبقة؛

b.  اسم مقدم الشكوى ومعلومات جهة االتصال، مبا يف ذلك العنوان؛

c.   اسم وعنوان املنطقة التعليمية موضوع الشكوى؛

d.   نسخة من شكوى وقرار التامس املنطقة، إن وجدت؛ و

e.   حل مقرتح للشكوى أو التخفيف املطلوب.

إذا تضمنت االدعاءات طالبًا معيًنا، يجب أن تتضمن الشكوى اسم وعنوان 

الطالب، أو معلومات االتصال يف حالة الطفل أو الشاب املرشد.

2.  حال استالمه للشكوى، يحق ملكتب مدير التعليم العاّم إجراء تحقيق قد 

يتضمن تنفيذ مراجعة مستقلة يف املوقع، كام يحق ملكتب مدير التعليم العاّم 

أيًضا التحقيق يف مسائل إضافية تتعلق بالشكوى مل ترد يف الشكوى أو االلتامس 

م إىل املدير أو مجلس اإلدارة. وسيتخذ مكتب مدير التعليم العاّم  األويل املقدَّ

بعد التحقيق قراًرا مستقالًّ حول ما إذا كانت املنطقة التعليمية قد أخفقت يف 

االمتثال لـقانون واشنطن اإلداري 28A.642.010 أو قانون واشنطن اإلداري 

190-392، وسيصدر قرار خطي ملقدم الشكوى واملنطقة التعليمية يتطرق إىل 

كل ادعاء يف الشكوى وأي مسائل عدم امتثال يحددها. وسيشمل القرار الخطي 

اإلجراءات التصحيحية التي تعترب رضورية لتصحيح عدم االمتثال والوثائق التي 

يجب أن تقدمها املنطقة التعليمية إلظهار أن اإلجراء التصحيحي قد اكتمل.

 يجب استكامل كافة اإلجراءات التصحيحية خالل املدة الزمنية املقررة 

من ِقبَل مكتب مدير التعليم العاّم يف القرار الخطي إال إذا منح املكتب 

متديًدا. إذا مل يتحقق االمتثال يف الزمن املحدد، فقد يتخذ املكتب إجراًء 

يتضمن، عىل سبيل املثال ال الحرص، إحالة املنطقة التعليمية إىل جهات 

الوالية أو جهات فيدرالية مختصة مخولة أن تأمر باالمتثال.

وميكن حل الشكوى يف أي وقت قبل استكامل التحقيق، إذا وافقت 

املنطقة التعليمية عىل حل الشكوى طواعية، وميكن أن يقدم مكتب مدير 

التعليم العاّم املساعدة الفنية وأساليب حل النزاعات لحل الشكوى.

https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-190
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-190
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-190
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-190
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-190
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-190
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-190-005
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-190-005
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-190-075
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-190-075
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-190-070
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-190-065
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-190-065
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-190-070
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-190-070
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190-075
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190-075
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-190
https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.645.010
https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.645.010
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-190
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املستوى الرابع - الجلسة اإلدارية

 يحق ملقدم الشكوى أو املنطقة التعليمية الراغبة يف التامس القرار الخطي 

ملكتب مدير التعليم العاّم تقديم إشعار خطي بااللتامس لدى مكتب مدير 

التعليم العاّم خالل ثالثني (30) يوًما تقومييًّا من تاريخ استالم ذلك القرار 

الكتايب الخاص باملكتب. وسيعقد املكتب جلسة استامع إدارية رسمية مبا 

يتامىش مع قانون اإلجراءات اإلدارية قانون واشنطن املنقح 34.05.

 مالحظة: ال تحظر إجراءات الشكوى املوضحة أعاله معالجة الشكوى 

بشكل ودي بدون إجراء تحقيق إذا ما رغب مقدم الشكوى يف ذلك.

التوسط يف الشكاوى 

 يحق للمنطقة التعليمية أن تعرض التوسط عىل حسابھا الخاص لحل 

شكوى يف أي وقت أثناء إجراءات الشكوى. ويجب أن يكون التوسط 

طواعية ويتطلب موافقة املنطقة التعليمية ومقدم الشكوى مًعا، وميكن 

إنھاؤه من ِقبَل أي طرف أثناء عملية التوسط، وال يجوز استخدامه 

لرفض أو تأخري حق مقدم الشكوى يف استغالل إجراءات الشكوى.

إن الغرض من التوسط هو منح كل من مقدم الشكوى واملنطقة التعليمية الفرصة 

لحل النزاعات والتوصل إىل اتفاق مقبول بالتبادل عرب اللجوء إىل وسيط محايد.

يجب تنفيذ التوسط من ِقبَل وسيط مؤهل ومحايد، عىل أال يكون:

1.  موظًفا يف املنطقة التعليمية أو مدرسة حكومية مستقلة 

أو مدارس حكومية أو خاصة أخرى توفر الخدمات التعليمية 

لطالب هو موضوع الشكوى قيد الوساطة؛ أو

2.   لديه تضارب شخيص أو مھني يف املصالح. وال يعترب 

الوسيط موظًفا يف املنطقة أو املدرسة الخاصة أو هيئة 

عامة أو خاصة أخرى فقط ألنه يعمل كوسيط.

إذا نجح الطرفان يف حل الشكوى عرب التوسط، فإنه يحق لھام عقد اتفاقية 

ملزمة قانونًا من شأنھا تقديم الحل وتنص عىل أن جميع املباحثات التي جرت 

أثناء عملية التوسط ستبقى رسية ولن تستخدم كدليل يف أي شكوى مستقبلية، 

أو جلسة استامع، أو دعاوى مدنية. يجب التوقيع عىل االتفاقية من ِقبَل 

مقدم الشكوى وممثل املنطقة التعليمية الذي يتمتع بسلطة إلزام املنطقة.

يحق ملقدم الشكوى واملنطقة التعليمية االتفاق عىل 

متديد السقف الزمني للشكوى سعيًا للتوسط.

االحتفاظ بالسجالت

جميع امللفات التي تحتوي عىل نسخ من جميع املراسالت ذات الصلة 

بكل شكوى تم تقدميها إىل املنطقة وترتيباتها، مبا يف ذلك جميع اإلجراءات 

التصحيحية التي تطبقها املنطقة، تُحفظ لدى مكتب مسؤول االمتثال للباب 

التاسع الخاص باالمتثال ملدة ست (6) سنوات بعد حل الشكوى أو إغالقها. 

عدم التمييز عىل أساس الجنس 

يف الربامج واألنشطة التعليمية 

وقانون عدم التمييز والباب 

التاسع

السياسة 2152   

يحظر عىل مدارس إيفريت العامة مامرسة أي متييز عىل أساس الجنس 

يف الربامج أو األنشطة التعليمية لديها. ويجب عىل املنطقة، مبوجب 

الباب التاسع من التعديالت التعليمية لعام 1972 واللوائح الصادرة 

مبوجبه عدم التمييز عىل أساس الجنس بني الطالب، وعدم التمييز 

يف األنشطة الطالبية وال بني مقدمي الطلبات أو املوظفني.

ووفًقا ملتطلبات القانون الباب التاسع، تلتزم مدارس إيفريت العامة بتوفري 

فرص خاصة باأللعاب الرياضية بني املدارس للطالب الذكور واإلناث يف 

املنطقة التعليمية تحتضن جميع االهتاممات والقدرات الرياضية لجميع 

األعضاء من الجنَسني بشكل متساٍو وفعال. وسوف تعمل املنطقة عىل 

وضع اإلجراءات التي من شأنها تحديد توافقها مع متطلبات القانون الباب 

التاسع وكيفية طلب إضافة رياضة بني املدارس ومعالجة تلك اإلضافة.

يف حال كان لديك استفسار بخصوص تنفيذ مدارس إيفريت العامة للقوانني 

واللوائح الخاصة بالوالية واألخرى الفيدرالية، عليك التواصل مع مسؤول االمتثال 

للباب التاسع يف املنطقة أو املدير املسؤول عن األلعاب الرياضية للطالب باملنطقة.

ويكون املرشف العاّم مخواًل بوضع اإلجراءات اإلدارية لتطبيق هذه السياسة.

اإلجراء

  2152P

وفًقا ملتطلبات القانون الباب التاسع، تلتزم مدارس إيفريت العامة بتوفري 

فرص خاصة باأللعاب الرياضية بني املدارس للطالب الذكور واإلناث يف 

املنطقة التعليمية تحتضن جميع االهتاممات والقدرات الرياضية لجميع 

األعضاء من الجنَسني بشكل متساٍو وفعال. وقد تم وضع هذه اإلجراءات 

ملساعدة مدارس إيفريت العامة عىل تلبية متطلبات الباب التاسع.

https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=34.05
https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=34.05
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تقييم الربنامج/النشاط وفًقا للباب التاسع

لغرض توفري فرص تعليمية متكافئة يف برامجها، مبا يف ذلك الربامج الرياضية، 

يضطلع مسؤول االمتثال للباب التاسع – بالتعاون مع مدير املنطقة التعليمية 

املعني باأللعاب الرياضية – مبسؤولية توفري املراقبة املستمرة لضامن اشتامل 

برنامج املنطقة الريايض بشكل فعال عىل االهتاممات والقدرات الرياضية للجنَسني. 

ويرفع مسؤول االمتثال للباب التاسع تقريرًا سنويًّا للمدير العاّم بشأن فرص 

املشاركة للطالب، كام يرفع توصياته بالتغيريات الالزمة من أجل االمتثال للربنامج.

تحديد فعالية الشمولية

سوف توفر املنطقة فرًصا للمشاركة يف األلعاب الرياضية بني املدارس للطالب 

الذكور واإلناث يف املنطقة التعليمية تحتضن جميع االهتاممات والقدرات 

الرياضية لجميع األعضاء من الجنَسني بشكل متساٍو وفعال. ويف سبيل تحديد 

امتثال املنطقة التعليمية ملتطلبات الباب التاسع، سوف تتم االستفادة من 

م إىل ثالثة مستويات يف تحديد مدى الشمولية: االختبار التايل املقسَّ

1.  توفري فرص مشاركة بني املدارس للطالب الذكور واإلناث بأعداد 

تتناسب بشكل كبري مع تسجيالتهم يف األلعاب الرياضية؛ أو

2.  استعراض سجل توسعة الربنامج واالستمرار فيه، واملتجاوب 

بشكل واضح مع االهتاممات املتنامية وقدرات الجنَسني؛ أو

3.  إثبات شمولية الربنامج الكاملة والفعالة الهتاممات وقدرات الجنَسني.

استطالع االهتامم الريايض لدى الطالب

تُجري املنطقة استطالًعا رسميًّا كتابيًّا عىل كل طالب يف جميع الصفوف التي 

تعرض األنشطة بني املدارس الخاصة مبا لديهم من اهتاممات وقدرات، وسيُجرى 

استطالع االهتامم الريايض لدى الطالب كل ثالث سنوات ويشمل ما ييل:

1.  جميع األلعاب الرياضية بني املدارس التي تقدمها املنطقة 

والتي ترعاها رابطة األنشطة املدرسية املشرتكة يف واشنطن 

(WIAA) يف كل موسم ريايض عىل األقل؛ و

2.  ومساحة يعرب فيها الطالب عن اهتاممه بإضافة مزيد من األلعاب 

الرياضية التي ال توفرها املنطقة و/أو التي ال ترعاها رابطة األنشطة 

املدرسية املشرتكة يف واشنطن (WIAA) حاليًّا يف كل موسم ريايض.

سوف تساعد نتائج االستطالع واملعلومات الواردة من املصادر األخرى 

عىل الوقوف عىل ما إن كانت إضافات الربنامج أو تعديالته أو تغيرياته 

رضورية للربنامج الحايل ملساعدة املنطقة يف امتثالها للربنامج.

طلبات الطالب بتعديل الربامج الحالية 

أو األلعاب الرياضية اإلضافية

يجوز للطالب التقدم بطلب رسمي لتعديل برنامج حايل أو إضافة رياضة 

جديدة. وميكن الحصول عىل مناذج الطلبات من مكتب املنطقة لأللعاب 

الرياضية وتُسلَّم ملدير املنطقة لأللعاب الرياضية للنظر فيها، فيعمل املدير 

بالتنسيق مع مدير املبنى املختص عىل تحديد إمكانية املوافقة عىل الطلب، 

ثم يرد مدير األلعاب الرياضية كتابيًّا عىل الطرف مقدم الطلب يف خالل 20 

يوًما من االستالم. ويف حال عدم املوافقة عىل الطلب، يجوز للطرف املقدم 

للطلب أن يطلب توجيه طلبه إىل مسؤول االمتثال للباب التاسع للنظر فيه 

أثناء رفع تقرير مسؤول االمتثال للباب التاسع السنوي إىل املرشف العاّم. 

ويستعرض مسؤول االمتثال للباب التاسع كل طلب ويرد عىل الطرف مقدم 

الطلب كتابًة يف خالل 20 يوًما من االستالم. ويف حال خضوع الطلب ملزيد 

من الدراسة، يلزم أن يشتمل رد املنطقة التعليمية عىل تاريخ بالرد النهايئ.

استعراض برامج املرافق السنوي

تشارك جميع املرافق يف استعراض برامج مرافق سنوي مع تقدميه إىل مسؤول 

االمتثال للباب التاسع ملعالجته، ويكون مسؤول االمتثال للباب التاسع باملنطقة 

هو املسؤول عن تحديد محتوى االستعراض وتنسيقه، وسيتم استخدام النتائج 

يف تقرير مسؤول االمتثال للباب التاسع السنوي الذي يرفعه إىل املرشف العاّم.

االحتفاظ بالسجالت

يتم االحتفاظ بجميع املعلومات التي يجمعها ويطلبها مسؤول االمتثال للباب 

التاسع والواردة يف التقرير السنوي املرفوع إىل املرشف العاّم ملدة خمس 

سنوات، ويشمل ذلك استطالعات اهتاممات الطالب، واستعراضات برامج 

املرافق، وطلبات تعديل الربامج الحالية أو إضافة مزيد من األلعاب الرياضية.

املعلومات واالستفسارات

سوف تُنرش معلومات السياسة 2152 واإلجراء 2152P بشكل 

مبديئ يف كتيب حقوق الطالب وواجباته وعند الحاجة.

يف حال كان لديك استفسار بخصوص تنفيذ مدارس إيفريت 

العامة للقوانني واللوائح الخاصة بالوالية واألخرى الفيدرالية، 

فعليك التواصل مع مسؤول االمتثال للباب التاسع يف املنطقة أو 

املدير املسؤول عن األلعاب الرياضية للطالب يف املنطقة.

https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-423/2152P%20Nondiscrimination%20on%20the%20Basis%20of%20Sex%20in%20Education%20Programs%20and%20Activities%20and%20Title%20IX.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-423/2152P%20Nondiscrimination%20on%20the%20Basis%20of%20Sex%20in%20Education%20Programs%20and%20Activities%20and%20Title%20IX.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-346/2152%20Nondiscrimination%20on%20the%20Basis%20of%20Sex%20in%20Education%20Programs%20and%20Activities%20and%20Title%20IX.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-346/2152%20Nondiscrimination%20on%20the%20Basis%20of%20Sex%20in%20Education%20Programs%20and%20Activities%20and%20Title%20IX.pdf
https://www.everettsd.org/domain/1493
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املواصالت املوفرة غري املتعلقة 

باملناطق التعليمية 

السياسة 3241  

الطالب الذين يقودون السيارات/الدراجات/

أجهزة ترفيهية مجهَّزة بعجالت

يعترب مجلس اإلدارة أن استعامل وسائل النقل املجھزة مبحرك والدراجات 

واألجھزة الرتفيھية املجھزة بعجالت للتنقل من املدرسة وإليها، من مسؤوليات 

اآلباء/األوصياء والطالب. يقوم املرشف بوضع وتطوير إجراءات لتنظيم 

استعامل وسائل النقل هذه داخل الحرم املدريس أو أثناء القيام بنشاطات 

مدرسية غري رياضية، ويجب توزيع هذه اإلجراءات عىل الطالب املعنيني.

استخدام الطالب لخدمات تقاسم الركوب 

(Uber، Lyft ،عىل سبيل املثال)

يقر مجلس اإلدارة أن اآلباء/األوصياء ذوي جدول األعامل املزدحم يحق 

لهم التحويل إىل خدمة تقاسم الركوب مثل Uber وLyft لنقل الطالب 

من املدرسة وإليها. ومع ذلك، يجب أن يكون الطالب واآلباء/األوصياء عىل 

دراية بأن كالًّ من Uber وLyft له السياسات التي تحظر األشخاص األقل 

من عمر مثانية (18) عرش عاًما من استخدام خدماته، وأي شخص أقل من 

مثانية عرش (18) عاًما يجب أن يرافقه شخص بالغ. عند استخدام هذه 

الخدمات، ال ميكن للمنطقة التعليمية ضامن سالمة أو أمن طالبها. ال متتلك 

املنطقة التعليمية القدرة عىل إجراء تحقيقات الهوية الخاصة بسائقي 

هذه الخدمات أو تأكيد أن السائق لديه رخصة عمل أو قيادة مناسبة.

يأخذ مجلس اإلدارة سالمة وأمن الطالب بجدية تامة ومن ثَمَّ يحظر مغادرة 

الطالب حرم املنطقة التعليمية خالل اليوم الدرايس أو األحداث التي تكفلها 

املدرسة (مثل األندية يف الفرتة بعد املدرسية، واألنشطة الالصفية، واأللعاب 

الرياضية)، واستخدام خدمات تقاسم الركوب الخارجية، ما مل يرافق الطالب 

ويل أمره/وصيه. لن تسمح املنطقة التعليمية للطالب تحت سن مثانية عرش 

(18) عاًما مبغادرة املدرسة باستخدام هذه الخدمة تحت أي ظرف ما مل 

يرافقه ويل أمره/وصيه أو شخص مخول قانونًا وفًقا إلجراء املنطقة التعليمية 

3441P. وعندما يتعني عىل الطالب مغادرة املدرسة يف حالة عدم وجود 

ويل أمره/وصيه لنقله إىل منزله، أو يف حاالت الطوارئ، سيقوم مدير املدرسة 

بتوفري وسيلة نقل معتمدة من ِقبَل املنطقة التعليمية لهذا الطالب.

اإلجراء

  3241P

ميكن لطالب املدارس الثانوية قيادة السيارات، من املدرسة وإليها، وميكن 

قيادة هذه السيارات خالل اليوم املدريس وأثناء األنشطة املدرسية دون 

موافقة ويل األمر واملرشف العام، وال ميكن للطالب نقل تلميذ آخر أثناء 

اليوم املدريس إال بعد الحصول عىل موافقة ويل أمر السائق واملسافر.

ميكن للطالب استعامل موقف السيارات الخاص باملدرسة وفًقا للرشوط التالية:

A.  يجب أن تكون للطالب رخصة قيادة صالحة من والية واشنطن، أو 

رخصة قيادة متوسطة، ويجب أن يُسجل السيارة يف مكتب إدارة املدرسة.

B.  ال ميكن للطالب الجلوس داخل السيارة (بدون 

إذن من املدرسة) أثناء اليوم الدرايس.

C.  بالنسبة إىل قواعد سلوك الطالب، فإن القوانني التي تنطبق عىل حيازة 

املرشوبات الكحولية، أو املواد الكيميائية املحظورة، أو املخدرات، أو 

األسلحة النارية، أو األسلحة الخطرية، ستنطبق ذاتها عىل سيارة الطالب.

إن كانت وسائل النقل موفرة من جانب املنطقة التعليمية أثناء اليوم املدريس 

بالنسبة إىل النشاطات املدرسية غري الرياضية، يجب عىل الطالب استعاملھا. 

إذا مل تكن وسائل النقل موفرة، واختار الطالب استعامل وسيلته الخاصة، 

يجب أن يقوم مبلء استامرة استعامل النقل الخاص من أنشطة املنطقة 

التعليمية وإليها (3241P، الصفحة 2 من 2) وإرسالها إىل مكتب املدرسة، عىل 

 (Job Shadows) ،سبيل املثال، الطالب املشاركون يف برنامج العمل املؤقت

 (Running Start) ،أو برنامج التدريب عىل العمل، أو الربنامج الدرايس

والذين يغادرون الحرم املدريس ويعودون إىل املدرسة أثناء اليوم الدرايس.

إذا كان سائق السيارة الخاصة يحمل رخصة قيادة متوسطة، يجب 

أن يكون قد حصل عىل هذه الرخصة ملدة ستة أشھر عىل األقل، كام 

يجب أال ينقل أكرث من ثالثة مسافرين دون سن العرشين.

الدراجات العادية، ومن نوع سكوتر، وألواح التزلج، 

والدراجة اآللية، واألدوات األخرى املجهزة بعجالت

ميكن للطالب يف الصف الثالث وما بعده، ركوب الدراجات من املدرسة 

وإليها، ويحظر استعامل ألواح التزلج والدراجات اآللية والدراجات من 

نوع السكوتر وأحذية التزلج واألجهزة املشابهة داخل الحرم املدريس، ولن 

تكون املنطقة التعليمية مسؤولة عن فقدان أو رسقة هذه األدوات أو 

يشء آخر من ممتلكات الطالب. يقوم كل مبنى بوضع قواعد وإجراءات 

خاصة به للتعامل مع األدوات املجھزة بالعجالت، مبا فيھا األحذية 

املجهزة بالعجالت التي يتم جلبھا إىل املدرسة أثناء ساعات الدراسة.

https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-1037/3241P%20Student%20Driving-Bicycles-Wheeled%20Recreational%20Devices.pdf
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االمتثال للقواعد

يخضع الطالب الذي ال ميتثل للقواعد املذكورة أعاله إلجراءات تصحيحية.

اإلبالغ

سيتم إبالغ الطالب وأولياء األمر بھذه اإلجراءات سنويًّا.

استخدام األجهزة اإللكرتونية 

الشخصية

السياسة 3246  

تزود مدارس إيفريت العامة الطالب بالتقنيات التي يحتاجون إليها أثناء 

اليوم الدرايس للوصول إىل تجارب التعلم الرقمي وعرب اإلنرتنت. ومع 

 (PED) ذلك، ميكن للطالب استخدام األجهزة اإللكرتونية الشخصية

مثل الھواتف املحمولة وأجھزة التابلت وغريها من األجھزة النقالة أثناء 

تواجدهم يف الحرم املدريس أو أثناء حضور األنشطة التي ترعاها املدرسة 

أو املتعلقة باملدرسة وفًقا لإلجراءات املفروضة من ِقبَل املرشف العاّم.

 يتحمل الطالب مسؤولية األجهزة اإللكرتونية الشخصية التي يجلبونها إىل 

املدرسة، ولن تتحمل مدارس إيفريت العامة مسؤولية خسارة األجهزة 

التي أُحرضت إىل حرم املدرسة، أو األنشطة التي ترعاها املدرسة، أو 

األنشطة املقامة خارج حرم املدرسة أو رسقتها أو تلفها أو تدمريها.

يعد استخدام األجھزة اإللكرتونية الشخصية يف مدارس إيفريت 

ا، وميكن إلغاؤه يف أي وقت من جانب مدير  العامة امتيازًا وليس حقًّ

املدرسة أو مساعده أو املعنيَّ من ِقبَله. ويجب أن يخضع كل استخدام 

مرصح به يف املدرسة لسياسة املنطقة التعليمية وقواعد املدرسة 

والقوانني املعمول بها. سيقوم الطالب مبراعاة الحاالت التالية:

1.   يحظر عىل الطالب استخدام األجهزة اإللكرتونية الشخصية بطريقة 

متثل خطرًا عىل النزاهة األكادميية أو تعطياًل للبيئة التعليمية أو انتهاكًا 

لحقوق خصوصية اآلخرين. يعني تعطيل البيئة التعليمية أي إشارة 

متعمدة أو أي تواصل إلكرتوين متعمد أو أي فعل كتايب أو لفظي أو بدين 

مقصود أو عبارة قالها أو نقلها أو تسلَّمها طالب يف املدرسة بحيث إن أي 

شخص عاقل علِم بها يف ظل ظروف معينة سيكون لها التأثري التايل:

a.  إهانة أو سخرية أو إساءة إىل الطالب أو مجموعة من الطالب تسبِّب 

تعطياًل جسياًم يف عملية الدراسة املنتظمة أو تداخاًل كبريًا معها؛ أو

b.  خلق بيئة تعليمية مخيفة أو تهديدية أو عدائية أو 

تعسفية لطالب ما أو مجموعة طالب أو أعضاء هيئة 

التدريس من خالل سلوك حاد أو متكرر أو منترش؛

2.  يحظر عىل الطالب إرسال أو مشاركة أو عرض أو حيازة صور، أو 

رسائل نصية، أو رسائل بريد إلكرتوين، أو مواد أخرى توضح سلوكًا 

 9.68A.011 رصيًحا جنسيًّا كام هو محدد يف قانون واشنطن املنقح

بتنسيق إلكرتوين أو أي صيغة أخرى عىل األجهزة اإللكرتونية الشخصية، 

بينام الطالب يف ملعب املدرسة أو األنشطة التي ترعاها املدرسة أو 

الحافالت املدرسية أو السيارات التي توفرها املنطقة التعليمية؛

3.  عندما يكون ملدير املدرسة ارتياب معقول، عىل أساس الحقائق املوضوعية 

واملكتوبة، بأن الطالب يستخدم األجهزة اإللكرتونية الشخصية بطريقة فيها 

انتهاك للقانون أو سياسة املنطقة التعليمية أو قواعد املدرسة، فإنه يحق للمدير 

مصادرة الجهاز اإللكرتوين الشخيص، ويتم إرجاعه فقط لويل أمر/ويص الطالب؛

4.  عندما يشعر مدير املدرسة بارتياب معقول، عىل أساس حقائق 

موضوعية أو مكتوبة، بأن البحث يف الجهاز اإللكرتوين الشخيص للطالب 

سيكشف عن انتهاك للقانون أو سياسة املنطقة التعليمية أو قواعد 

املدرسة، فإنه يحق للمدير إجراء البحث. سيتم تقييد نطاق البحث 

باالنتهاك املشتبه به الخاص بالطالب، وستتم إحالة املحتوى أو الصور التي 

تنتهك قوانني الوالية أو القوانني الفيدرالية إىل جهة تنفيذ القانون؛ و

5.  سيخضع الطالب الذين ينتهكون هذه السياسة إلجراء تأديبي.

6.  سيقوم املرشف العاّم بوضع إجراءات لالستخدام املالئم 

لألجهزة اإللكرتونية الشخصية يف مدارس إيفريت العامة.

اإلجراء

  3246P

سيتم إخطار الطالب يف بداية السنة الدراسية فيام يتعلق باالستخدام 

املالئم لألجهزة اإللكرتونية الشخصية يف حرم املنطقة التعليمية.

 طالب املرحلة االبتدائية واإلعدادية

ميكن لطالب املرحلة االبتدائية واإلعدادية الذين يختارون إحضار الهواتف الخلوية 

وغريها من األجهزة اإللكرتونية الشخصية إىل املدرسة استخدامها فقط قبل اليوم 

الدرايس أو بعده. خالل اليوم الدرايس، ميكن إغالق الهواتف الخلوية وغريها من 

األجهزة اإللكرتونية الشخصية وتخزينها (عىل سبيل املثال يف حقيبة الظهر الخاصة 

بالطالب، أو الخزانة أو غريها من أماكن التخزين التي توفرها املنطقة التعليمية).

طالب املرحلة الثانوية

ميكن لطالب املرحلة الثانوية الذين يختارون إحضار الهواتف الخلوية وغريها 

من األجهزة اإللكرتونية الشخصية إىل املدرسة استخدام هواتفھم الخلوية وغريها 

من األجھزة اإللكرتونية الشخصية فقط أثناء الفرتات االنتقالية، ويف وقت الغداء، 

وقبل/بعد اليوم الدرايس. نتوقع أن يقوم الطالب بضبط هواتفهم الخلوية 

وأجھزتھم اإللكرتونية الشخصية عىل الوضع الصامت قبل الدخول إىل الفصل.

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9.68A.011
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9.68A.011
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االستثناءات

الطالب الذين لديهم برنامج تعليم منفرد أو خطة 504 أو خطة رعاية 

صحية فردية (IHP) تشتمل عىل أماكن خاصة للتقنية املساعدة، 

ميكن أن يستخدموا هاتًفا خلويًّا و/أو أجهزة إلكرتونية شخصية 

أثناء اليوم الدرايس مع اتباع اإلجراءات املوضحة يف برنامج تعليم 

.(IHP) منفرد، أو خطة 504، أو خطة رعاية صحية فردية

اإلجراءات التأديبية

سيخضع الطالب الذي يكون سلوكهم انتهاكًا لسياسة املنطقة التعليمية 

لإلجراءات التأديبية، مبا يف ذلك اإليقاف أو الفصل، وميكن أن يفقدوا 

االمتيازات الخاصة بإحضار األجهزة اإللكرتونية الشخصية الخاصة 

بهم يف حرم املنطقة التعليمية، مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص، 

حضور األنشطة التي ترعاها املدرسة أو تتعلق باملدرسة.

 سيتم إخطار جهة تنفيذ القانون عندما ميكن أن ينتهك سلوك الطالب 

الذي يستخدم الجهاز اإللكرتوين الشخيص القوانني الجنائية.

اإلبالغ عن الحادث ومعالجة الشكوى

سيقوم أي طالب أو عضو هيئة تدريس أو ويل أمر/ويص أو عضو متجمع 

لديه علم بسلوك مخالف للسياسة 3246، أو أي طالب يشعر أنه ضحية 

للتحرش أو التهديد أو التأثر أو االنتقام الذي ميثل انتهاكًا لسياسة املنطقة 

التعليمية باإلبالغ عىل الفور بهذه املخاوف إىل مدير املبنى/من ينوب عنه أو 

أي من أعضاء هيئة التدريس يف املنطقة التعليمية. يجب عىل أعضاء هيئة 

التدريس اتباع إجراءات اإلبالغ عن الحادث ومعالجة الشكوى يف السياسة 

3204/اإلجراء 3204P منع التحرش والتهديد والتنمر، والسياسة 3205/اإلجراء 

3205P التحرش الجنيس، أو السياسة 3210/اإلجراء 3210P عدم التمييز.

الطالبات الحوامل

السياسة 3211   

لن تقوم املنطقة التعليمية ملدارس إيفريت باستثناء أي طالبة من الحضور 

يف برنامج املدارس النظامية بشكل فردي بسبب أنھا حامل، وسوف تضع 

وتوفر املنطقة التعليمية (وذلك باختيار الطالبة) برنامًجا دراسيًّا بدياًل مصماًم 

خصيًصا لتلبية االحتياجات التعليمية للطالبة الحامل. وميكن للطالبة يف 

املرحلة الثانوية التي عىل وشك أن تصبح حاماًل أو والدة، اختيار أي مدرسة 

ثانوية للحضور فيها دون دفع مصاريف املدرسة، رشيطة أن يكون قد تم 

قبولھا من جانب املدرسة الثانوية لغري املقيم فيھا، كام ميكن أن يُطلب 

من الطالبة الحامل تقديم بيان طبي بشأن الحالة الصحية لها، وبيان عالقة 

صحتھا مع استمرار دوامھا يف برنامج املدرسة النظامية، وسوف تطلب املنطقة 

التعليمية برنامًجا دراسيًّا مناسبًا بدياًل إذا أظھر بيان أن الحالة الصحية والطبية 

للطالبة الحامل هي رضورة توقفھا عن حضورها يف املدرسة النظامية.

منع التحرش (املضايقة)، التهديد 

والتنمر

السياسة 3204   

تعتمد سياسة مدارس إيفريت العامة خلق بيئة تعليمية مدنية آمنة 

لجميع الطالب واملوظفني واآلباء/األوصياء القانونيني واملتطوعني وأعضاء 

املجتمع تكون خالية من التحرش، والتھديد، والتنمر. وتتضمن قيم 

منطقتنا التعليمية األساسية إمياننا باختالف القيم بني األشخاص ومعاملة 

الجميع باحرتام. يحظر تحرش أو تھديد أو تنمر الطالب بالطالب 

اآلخرين وأعضاء ھيئة التدريس واملتطوعني وأولياء األمر واألوصياء.

تعترب املضايقة، أو التخويف، أو التنمر باستخدام السبل اإللكرتونية، أو الخطية، 

أو اللفظية، أو غري الشفھية، أو السلوك الجسدي يف الحرم املدريس (أو يف 

مكان قريب من املدرسة بشكل معقول)، أو يف مواصالت املدرسة، أو خالل 

األنشطة التي ترعاها املدرسة خارج حرم املدرسة من ِقبَل أي طالب من طالب 

املنطقة، انتهاكًا لھذه السياسة وسياسة املنطقة الخاصة بالتحرش الجنيس.

السلوكيات/التعبريات

ميكن أن يأخذ التحرش والتهديد والتنمر أشكااًل، عىل سبيل املثال ال 

الحرص االفرتاء، أو الشتم، أو النكات، أو التنويه، أو التعليقات املھينة، أو 

الرسومات، أو الصور املتحركة، أو املزح، أو الحركات اليدوية املعربة، أو 

املقالب، أو االعتداء الجسدي، أو التهديدات، أو األفعال األخرى املكتوبة 

أو الشفهية أو البدنية، أو الرسائل، أو الصور املنقولة إلكرتونيًّا.

هذه السياسة مخصصة لحظر التعبري عن وجهات النظر الدينية أو 

الفلسفية أو السياسية رشيطة أال تعطل هذه التعبريات بشكل أسايس 

البيئة التعليمية. قد تظل العديد من السلوكيات التي ال ترقى إىل 

مستوى التحرش والتهديد والتنمر محظورة مبوجب سياسات املنطقة 

التعليمية األخرى أو قواعد املباين أو الفصول الدراسية أو الربامج.

التدريب

تعترب هذه السياسة أحد مكونات مسؤولية املنطقة التعليمية عن خلق 

مجتمع مدين آمن ومبني عىل االحرتام والتعلم الشامل، وسيتم تنفيذها 

باالقرتان مع التدريب الشامل ألعضاء هيئة التدريس واملتطوعني.

https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-46801/3246%20Use%20of%20Personal%20Electronic%20Devices.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-46801/3246%20Use%20of%20Personal%20Electronic%20Devices.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-2045/3204%20Prohibition%20of%20Harassment,%20Intimidation%20and%20Bullying.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-570/3205p.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-479/3205%20Harassment.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-479/3205%20Harassment.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-2052/3204P%20Prohibition%20of%20Harassment,%20Intimidation%20and%20Bullying.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-2052/3204P%20Prohibition%20of%20Harassment,%20Intimidation%20and%20Bullying.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-2045/3204%20Prohibition%20of%20Harassment,%20Intimidation%20and%20Bullying.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-571/3210P.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-571/3210P.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-482/3210%20Nondiscrimination.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-482/3210%20Nondiscrimination.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-570/3205p.pdf
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املنع

ستزود املنطقة التعليمية للطالب بإسرتاتيجيات مخصصة ملنع التحرش والتهديد 

والتنمر. ويف إطار جھود تعليم الطالب، ستبحث منطقتنا التعليمية عن 

رشاكات مع العائالت، وهيئات تنفيذ القانون، والوكاالت املجتمعية األخرى.

التدخالت

الغرض من التدخالت هو معالجة تأثري التحرش، والتھديد، والتنمر يف 

الضحايا ويف اآلخرين املتأثرين بالعنف، ويُقصد أيًضا من التدخالت 

تغيري سلوك الجناة واستعادة املناخ اإليجايب باملدرسة.

 أما العوامل التي تحدد إسرتاتيجيات التدخل للمنطقة، فھي تكرار الحوادث، 

وتطور عمر الطالب، وخطورة اإلجراء، وقد تتضمن التدخالت أيًضا تقديم 

املشورة، وتصحيح السلوك واالنضباط، واإلحاالت إىل هيئات تنفيذ القانون.

الطالب ضمن الخطط التعليمية 

الفردية أو خطط القسم 504

إذا تم تقديم ادعاءات بأن أحد طالب خطة تعليمية فردية أو خطة القسم 504 

كان هدفًا للتحرش أو التھديد أو التنمر، فستقوم املدرسة بعقد اجتامع لفريق 

الخطط التعليمية الفردية أو القسم 504 لتحديد ما إذا كان للحادث تأثري يف 

قدرة الطالب عىل تلقِّي تعليم عاّم حر ومناسب. وسيتم عقد االجتامع بغض 

النظر عام إذا كانت حادثة التحرش أو التھديد أو التنمر مبنية عىل عجز الطالب. 

وسيعمل الفريق أثناء االجتامع عىل تقييم مسائل، مثل األداء األكادميي للطالب، 

ومسائل السلوك، والحضور، واملشاركة يف األنشطة الالمنھجية. إذا تم التوصل إىل 

قرار بأن الطالب ال يتلقى التعليم العاّم الحر واملناسب، بسبب حوادث التحرش 

أو التھديد أو التنمر، فستوفر املقاطعة كافة الدعم والخدمات اإلضافية الالزمة، 

مثل االستشارات، و/أو املراقبة، و/أو إعادة تقييم، أو مراجعة خطة التعليم 

الفردية أو خطة القسم 504، لضامن تلقِّي الطالب لتعليم عاّم حر ومناسب.

االنتقام

يُحظر االنتقام من املبلغني، وسيؤدي إىل اتخاذ إجراء تأديبي 

مناسب. يعترب تهديد شخص إلبالغه عن حوادث تحرش أو 

تهديد أو تنمر أو إيذاؤه انتهاكًا لهذه السياسة.

االدعاءات الكاذبة

يُحظر متاًما االدعاءات الكاذبة عن عمد عن تحرش وتھديد، وتنمر. 

لن تتم معاقبة الطالب أو املوظفني إذا قاموا باإلبالغ عن حادثة 

بحسن نية. ومع ذلك، سيخضع األشخاص الذين يقومون باإلبالغ 

عن ادعاءات كاذبة أو يشاركون فيها للعقاب املناسب.

مسؤول االمتثال

سيقوم املرشف بتعيني مسؤول لالمتثال كجھة اتصال أساسية للمنطقة الستالم نُسخ 

من جميع مناذج تقارير حوادث التحرش، والتھديد، والتنمر لضامن تنفيذ السياسة. 

وسيتم نرش اسم جھة االتصال ومسؤول االمتثال ومعلوماتهام يف املنطقة كلھا.

يُخول املرشف بتوجيه تطوير وتنفيذ اإلجراءات لتنفيذ هذه السياسة.

اإلجراء

  3204P

املقدمة

تسعى مدارس إيفريت العامة إىل توفري ظروف تعليم مثالية 

للطالب من خالل تبني بيئة مدرسية حيث يتم التعامل مع أي 

شخص باحرتام وال يتم إيذاء أي شخص بدنيًّا أو عاطفيًّا.

ولضامن االحرتام ومنع اإليذاء، يعترب التحرش أو التهديد أو التنمر من ِقبل 

آخرين يف املجتمع املدريس أو األحداث التي ترعاها املدرسة أو عندما 

تسبب هذه اإلجراءات تعطياًل جسياًم يف العملية التعليمية انتهاكًا لسياسة 

الطالب الخاصة باملنطقة التعليمية. سيضم املجتمع املدريس جميع الطالب 

واملوظفني يف املدرسة وأعضاء مجلس إدارة املدرسة واملقاولني واملتطوعني 

الذين ال يتقاضون أموااًل والعائالت والرعاة وغريهم من الزائرين. لن يتم 

التحرش بالطالب بسبب عرقهم، أو لونهم، أو ديانتهم، أو أصولهم، أو 

أصلهم القومي، أو جنسهم، أو توجههم الجنيس، مبا يف ذلك التعبري الجنيس، 

أو الهوية، أو إعاقة حسية أو جسدية، أو خصائص مميزة أخرى.

يجب عىل هيئة التدريس الذين يالحظون يسمعون أو يشاهدون حاالت 

التحرش أو التهديد أو التنمر أو األشخاص الذين تم إبالغهم بهذه األفعال 

اتخاذ اإلجراء املناسب والفوري ملنع التحرش ومنع تكرار هذه الحوادث.
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التعريفات

املنتهك هو طالب، أو عضو هيئة تدريس، أو متطوع أو عضو آخر 

يف املدرسة قام بالتحرش، أو التھديد، أو التنمر بطالب ما.

يعني التحرش أو التهديد أو التنمر أي ترصف إلكرتوين، 

أو مكتوب، أو لفظي، أو جسدي متعمد:

1.  يتسبب يف اإلرضار بدنيًّا بطالب أو إتالف ممتلكاته؛ 

2.  له تأثري تعارض كبري مع تعليم الطالب؛

3.  حاد أو مستمر أو متكرر يؤدي إىل خلق بيئة 

تخويف أو تحرش أو تهديد؛ أو

4.  له تأثري يسبب تعطياًل جسياًم يف تشغيل املدرسة بشكل منتظم.

سيتحدد اإلجراء الذي “يتعارض جوهريًّا مع تعليم الطالب” من خالل 

النظر يف درجات الطالب املستھدف، وحضوره، وسلوكه، وتفاعله 

مع أقرانه، ومشاركته يف األنشطة، وغريها من املؤرشات.

قد يأخذ الترصف الذي ميكن أن يرتفع إىل مستوى التحرش أو التهديد أو التنمر 

عدة أشكال، مبا يف ذلك، عىل سبيل املثال ال الحرص، االفرتاء، أو الشائعات، أو 

النكات، أو التنويهات، أو التعليقات املھينة، أو الرسومات، أو الصور املتحركة، 

أو املقالب، أو اإلبعاد، أو االعتداءات البدنية، أو التهديدات الحركات اليدوية 

املعربة، أو الترصفات املتعلقة بشخص أو مجموعة، سواء الرسائل، أو الصور 

املنقولة بدنيًّا أو خطيًّا أو شفهيًّا. ال يطالب أي يشء يف هذا القسم الطالب 

املستهدف بأن ميتلك فعليًّا سمة تكون أساسية للتحرش، أو التهديد، أو التنمر.

السامت املميزة األخرى ميكن أن تشمل عىل سبيل املثال ال الحرص: الظهور 

الجسدي، أو املالبس، أو ثياب أخرى، والحالة االجتامعية واالقتصادية، والوزن.

التعمد يشري إىل اختيار الشخص املشاركة يف فعل بداًل من التأثري النهايئ لألفعال.

االنتقام يحدث عندما يقوم املعتدي باتخاذ إجراء عكيس أو انتقامي 

تجاه طالب نظًرا إلبالغه عن حوادث تحرش، وتھديد، وتنمر، أو 

بسبب مشاركة الطالب يف تحقيقات التحرش، والتھديد، والتنمر.

 املجتمع املدريس يتضمن الطالب، واملوظفني، وأعضاء مجلس إدارة املدرسة، 

واملقاولني، واملتطوعني، واآلباء، واألوصياء، والعائالت، والرعاة، والزائرين اآلخرين.

املوظف يتضمن، عىل سبيل املثال ال الحرص، املعلمني، أو اإلداريني، أو 

املستشارين، أو املربيات، أو عاميل الكافترييا، أو الحاضنني أو سائقي الحافالت، أو 

مدريب األلعاب الرياضية، أو مستشاري األنشطة الالمنھجية، أو املوظفني املصنفني، 

أو املدرسني املؤقتني، أو املتطوعني، أو الخرباء املساعدين )املوظفني واملقاولني(.

الطالب املستهدف هو الطالب الذي تعرض للتحرش، والتھديد، والتنمر.

العالقة بالقوانني األخرى

يجب أن يكون املجتمع املدريس عىل دراية بالقوانني واإلجراءات األخرى 

التي تعالج القضايا األخرى مثل التحرش الجنيس أو التمييز، مبا يف ذلك:

1.  قانون واشنطن املنقح 28A.300.285 – التحرش والتهديد والتنمر

2.  قانون واشنطن املنقح 28A.640.020 – التحرش الجنيس

3.  قانون واشنطن املنقح 28A.642 –حظر التمييز

4.  قانون واشنطن املنقح 49.60.010 – “قانون مكافحة التمييز”

ستضمن املنطقة التعليمية امتثالها لجميع قوانني الوالية فيام يخص 

التحرش والتهديد والتنمر. ال مينع يشء يف هذا اإلجراء الطالب، أو ويل 

األمر/الويص، أو املدرسة، أو املنطقة التعليمية من اتخاذ اإلجراء لعالج 

التحرش أو التمييز بناًء عىل عضوية أو جنس الشخص يف فصل محمي 

قانونًا مبوجب القانون املحيل أو الفيدرايل أو الخاص بالوالية.

املنع

النرش

ستقوم املنطقة يف كل مدرسة وعىل موقع ويب املنطقة التعليمية بالنرش 

الواضح للمعلومات املتعلقة باإلبالغ عن التحرش، والتھديد، والتنمر؛ 

واسم جھة االتصال ومعلوماتھا لإلبالغ إىل مدير املدرسة؛ واسم جھة 

االتصال ومعلوماتھا بالنسبة إىل مسؤول امتثال املنطقة التعليمية.

يضمن املرشف، سنويًّا، توفر بيان يلخص السياسة واإلجراءات للطالب، 

واملوظفني، واملتطوعني وكتيبات الوالَدين، يف املدرسة و/أو مكاتب 

املنطقة و/أو املداخل، أو نرشها عىل موقع ويب املنطقة.

التعليم

سيتلقى الطالب سنويًّا معلومات مناسبة للعمر حول إدراك ومنع 

التحرش، والتھديد، والتنمر يف جلسات توجيه للطالب ويف مناسبات أخرى 

مالمئة. ستتضمن هذه املعلومات عملية اإلبالغ عن التحرش والتهديد 

والتنمر عرب اإلنرتنت، والربيد اإللكرتوين، والرسائل النصية، والھاتف

التدريب

سيتلقى املوظفون تدريبًا سنويًّا حول سياسة منطقة املدرسة وإجراءاتھا، 

مبا يف ذلك أدوار املوظفني ومسؤولياتھم، وكيفية مراقبة املناطق العامة، 

واستخدام املوقع اإللكرتوين الخاص باإلبالغ التابع للمنطقة التعليمية.

إسرتاتيجيات املنع

ستقوم املنطقة التعليمية بتنفيذ مجموعة من اإلسرتاتيجيات، مبا يف ذلك نُھج عىل 

املستوى الفردي، والفصل الدرايس، واملنطقة ملنع التحرش، والتھديد، والتنمر.

كلام أمكن ذلك، ستقوم املنطقة بتنفيذ برامج منع قامئة عىل 

األدلة مخصصة لزيادة الكفاءة االجتامعية، وتحسني املناخ املدريس، 

والقضاء عىل التحرش والتھديد والتنمر يف املدارس.

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.300.285
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.300.285
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.640.020
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.640.020
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.642
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.642
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=49.60.010
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=49.60.010
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تدخل املوظفني

يجب عىل أي موظف يف املدرسة يراقب أو يسمع، أو يشھد تحرًشا، 

وتھديًدا، وتنمرًا، أو تم إبالغه عن مثل هذه الحوادث اتخاذ إجراء فوري 

ومناسب إليقاف التحرش ومنع تكراره. الحوادث الصغرية التي ميكن 

للموظف حلھا عىل الفور، أو الحوادث التي ال ترقى إىل تعريف التحرش، 

والتھديد، والتنمر قد ال تحتاج إىل اتخاذ أفعال إضافية وفًقا لهذا اإلجراء.

مسؤول االمتثال

سيقوم مسؤول االمتثال يف املنطقة مبا ييل:

•  يعمل كجهة اتصال أساسية يف املنطقة فيام يتعلق بالتحرش والتهديد 

والتنمر. إذا كانت االدعاءات الواردة يف تقرير كتايب خاص بالتحرش والتهديد 

والتنمر توضح انتهاكًا محتماًل وفًقا للسياسة 3204، فسيقوم املوظف يف 

املنطقة التعليمية باإلبالغ فوًرا عن ذلك ملسؤول االمتثال الخاص باملنطقة. 

خالل فرتة التحقيق يف حادث التحرش أو التهديد أو التنمر، إذا أصبحت 

املنطقة التعليمية عىل دراية بانتهاك محتمل وفًقا للسياسة 3204، يجب 

عىل املحقق التابع للمنطقة التعليمية عىل الفور إخطار مسؤول االمتثال. 

وردًّا عىل ذلك، يجب عىل مسؤول االمتثال إخطار مقدم الشكوى بأن مقدم 

الشكوى سيكمل إجراءاته وفًقا إلجراء شكوى االمتثال الوارد يف قانون واشنطن 

اإلداري 065-190-392 حتى قانون واشنطن اإلداري 392-190-075.

•  توفري الدعم واملساعدة للمدير أو الشخص املعنّي لحل الشكاوى.

•  تلقِّي نسخ من جميع تقارير التحرش والتهديد والتنمر، ومناذج اإلحالة 

لالنضباط، وإرسال الخطابات إىل اآلباء لتوفري نتائج للتحقيقات. إذا أوضح 

تقرير كتايب خاص بالتحرش والتهديد والتنمر وجود انتهاك سياسة عدم 

التمييز الخاصة باملنطقة (السياسة 3210)، يجب عىل مسؤول االمتثال إخطار 

منسق االمتثال للحقوق املدنية التابع للمنطقة التعليمية عىل الفور.

•  معرفة كيفية استخدام نظام معلومات الطالب. رمبا يقوم مسؤول 

االمتثال باستخدام هذا النظام لتحديد أمناط السلوك وجوانب االهتامم.

•  ضامن تنفيذ السياسة واإلجراءات من خالل اإلرشاف عىل عمليات 

التحقيق، مبا يف ذلك ضامن أن تكون التحقيقات فورية، ونزيھة، ومتعمقة.

•  تقييم جميع احتياجات التدريب للموظفني والطالب لضامن التنفيذ 

الناجح يف املنطقة التعليمية، وضامن تلقِّي املوظفني لتدريب سنوي كامل.

•  تزويد مركز سالمة مدرسة OSPI بإشعار تحديثات 

أو تغيريات السياسة أو اإلجراءات السنوية.

•  وعىل الرغم من جھود املدرسة، ففي الحاالت التي يعاين فيھا 

الطالب املستھدف من التحرش، والتھديد، والتنمر؛ مام يھدد بصحة 

الطالب وسالمته، سيقوم مسؤول االمتثال بتسھيل االجتامع بني موظفي 

املنطقة وآباء/أوصياء الطفل لتطوير خطة األمان لحامية الطالب.

اإلبالغ عن الحوادث

إذا كانت االدعاءات يف تقرير حادثة التحرش والتهديد والتنمر تشري إىل 

حادثة تحرش متييزي وفًقا لإلجراء 3210P (كالِعرق، أو الجنس، أو التحرش 

عىل أساس اإلعاقة)، أو إذا كانت االدعاءات قد نشأت خالل سياق تحقيقات 

املنطقة التعليمية، فسيقوم املدير أو من ينوب عنه وعىل الفور بإخطار ضابط 

االمتثال للباب التاسع/الحقوق املدنية يف املنطقة التعليمية وسيتم التحقيق 

يف الشكوى وفًقا لإلجراء 3210P، وكذلك إجراء شكوى التحرش أو التهديد أو 

التنمر. سيخطر مسؤول االمتثال للباب التاسع/الحقوق املدنية مقدم الشكوى 

بأن الشكوى ستستمر أيًضا اإلجراء 3210P بلغة يفهمها مقدم الشكوى.

الخطوة 1: تعبئة تقرير الحادث

 ال حاجة إىل إفصاح الشخص عن هويته عند اإلبالغ عن حادث التحرش أو 

التهديد أو التنمر. وميكن ملء التقرير بھوية مجھولة، أو رسية، وميكن للشخص 

اختيار اإلفصاح عن هويته (غري رسي). يجب عىل املوظفني اإلبالغ عن حوادث 

التحرش أو التهديد أو التنمر عرب املوقع اإللكرتوين لإلبالغ أو عرب الھاتف.

 حالة املبلِّغ:

 A.  عدم الرسية:

ميكن لألشخاص اإلبالغ عن حادث دون اشرتاط الرسية. سيُخطَر مقدمو 

الشكاوى الذين يوافقون عىل عدم رسية شكواهم بأن متطلبات العملية 

قد تتطلب إعالم املنطقة التعليمية بجميع املعلومات املتعلقة بالشكوى 

إىل أي فرد متورط يف الحادث، ولكن حتى ذلك الحني، ستكون املعلومات 

قارصة عىل الذين يحتاجون إىل معرفتھا، سواء أثناء التحقيق أو بعده.

ومع ذلك، ستقوم املنطقة بالتنفيذ الكامل لرشوط سياسة وإجراءات مناهضة 

االنتقام يف اإلجراء 3204 لحامية مقدمي الشكاوى والشھود. 

 B.  الرسية:

قد يرغب األشخاص الذين يقومون باإلبالغ بطلب الحفاظ عىل رسية هويتھم 

يف الشكوى عن الطالب املتهمني والطالب اآلخرين، وكام هو الحال بالنسبة 

إىل التقارير املجّهلة، لن يتم اتخاذ إجراء عقايب تجاه املنتهك املدعى عليه 

استناًدا إىل بالغ رسي فقط (عىل سبيل املثال، يخرب طالب مرشف امللعب 

بتنمر زميل له يف امللعب بالقرب من ساحة كرة السلة ولكن يطلب أال يعرف 

أحد هويته. يقول املرشف، “ميكنني بدء مراقبة ساحة كرة السلة عن كثب 

ومراقبة زميلك وأي مشكالت رمبا تحدث، ولكنني لن أمتكن من معاقبة الطالب 

بسبب أي تحرش إال إذا أخربت عن اسمك أو اسم شخص آخر رأى الحادث).

 C.  التجهيل:

ميكن لألشخاص ملء التقرير بدون الكشف عن هويتھم، ولن يتم اتخاذ إجراء 

عقايب تجاه املنتهك املدعى عليه استناًدا إىل بالغ رسي فقط. قد تستخدم 

املدارس صناديق الشكاوى أو تقوم بتطوير وسائل أخرى لتلقِّي بالغات مجھولة 

أو غري موقَّعة، وقد تتضمن االستجابات املمكنة للبالغ املجھول املراقبة املكثفة 

ملواقع خاصة يف أوقات محددة من الوقت أو زيادة املراقبة عىل طالب أو 

موظفني محددين (عىل سبيل املثال، ُوجد منوذج إبالغ عن حادثة غري موقَّع يف 

مكتب املعلم أدى إىل زيادة املراقبة لغرفة مالبس األوالد يف الفرتة الخامسة). 

https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-2045/3204%20Prohibition%20of%20Harassment,%20Intimidation%20and%20Bullying.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-2045/3204%20Prohibition%20of%20Harassment,%20Intimidation%20and%20Bullying.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-2045/3204%20Prohibition%20of%20Harassment,%20Intimidation%20and%20Bullying.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-2045/3204%20Prohibition%20of%20Harassment,%20Intimidation%20and%20Bullying.pdf
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190-065
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190-075
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190-075
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190-065
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190-065
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-482/3210%20Nondiscrimination.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-482/3210%20Nondiscrimination.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-571/3210P.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-571/3210P.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-571/3210P.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-571/3210P.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-571/3210P.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-571/3210P.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-2045/3204%20Prohibition%20of%20Harassment,%20Intimidation%20and%20Bullying.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-2045/3204%20Prohibition%20of%20Harassment,%20Intimidation%20and%20Bullying.pdf
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ي تقرير اإلبالغ عن حادث الخطوة 2: تلقِّ

 جميع املوظفني مسؤولون عن استالم تقارير شفھية ومكتوبة. كلام أمكن، 

يجب أن يحاول املوظفون الذين تلقوا مبدئيًّا بالًغا شفهيًّا أو مكتوبًا عن 

التحرش، والتھديد، والتنمر حل املشكلة عىل الفور. إذا تم حل املشكلة بشكل 

يريض الجھات املعنية، أو إذا كانت املشكلة ال ترقى إىل تعريف التحرش، 

والتھديد، والتنمر، فلن يتم اتخاذ املزيد من األفعال مبوجب هذه اإلجراءات.

سيتم تسجيل جميع بالغات حوادث التحرش والتھديد والتنمر التي مل يتم حلھا، 

أو العنيفة، أو املتواصلة عىل املوقع اإللكرتوين الخاص باملنطقة، وسيتم إرسالها إىل 

املدير أو من ينوب عنه، ما مل يكن املدير أو من ينوب عنه طرفًا يف الشكوى. 

الخطوة 3: التحقيق يف حوادث التحرش والتهديد والتنمر التي مل يتم 

حلها، أو العنيفة، أو املتواصلة

 سيتم التحقيق يف جميع بالغات التحرش والتھديد والتنمر التي مل يتم حلھا، 

أو العنيفة، أو املتواصلة يف فرتة زمنية رسيعة معقولة. للمساعدة يف التحقيق 

الخاص بحالة تسلط مزعوم عرب اإلنرتنت، ميكن تقديم طلب لصاحب البالغ 

للوصول إىل وسائل التواصل االجتامعي أو مواقع اإلنرتنت التي يحدث فيھا 

التسلط عرب اإلنرتنت. قد يكون لدى أي طالب شخٌص بالٌغ (عىل سبيل املثال، 

والد/ويص، قريب، معلم، موظف) يثق به خالل عملية اإلبالغ والتحقيق.

1.   مبجرد تلقِّي اإلبالغ عن حادثة تحرش وتھديد وتنمر مل يتم حلھا 

أو عنيفة أو متواصلة، ستبدأ املدرسة أو الشخص املعني من ِقبَل 

املنطقة التعليمية التحقيق عىل الفور. إذا كان مثة شك يف حدوث أذى 

بدين واضح أو فوري للطالب املستھدف، فستقوم املنطقة التعليمية 

عىل الفور باالتصال بهيئة تنفيذ القانون إلعالم الوالد/الويص. 

2.  خالل فرتة التحقيقات، ستتخذ املنطقة التعليمية إجراءات معقولة 

لضامن عدم وقوع املزيد من حوادث التحرش، والتھديد، والتنمر بني مقدم 

الشكوى واملنتهك املدعى عليه. وعند الرضورة، ستقوم املنطقة التعليمية 

بتنفيذ خطة أمان للطالب املعنيني. قد تتضمن الخطة تغيري ترتيب املقاعد 

ملقدم الشكوى و/أو املنتهك املدعى عليه يف الفصل الدرايس، أو الغداء، أو 

يف األتوبيس؛ مع تحديد املوظف الذي سيقوم بتأمني مقدم الشكوى، وتغيري 

جدول املنتهك املدعى عليه والوصول إىل الشكوى، وغري ذلك من اإلجراءات.

إذا أصبح موظف املنطقة املسؤول عن التحقيقات، خالل فرتة التحقيق، 

عىل دراية بانتهاك محتمل للسياسة 3210، عدم التمييز، فسيقوم املحقق 

بإخطار مسؤول االمتثال للحقوق املدنية التابع للمنطقة التعليمية عىل 

الفور. عند استالم هذه املعلومات، يجب عىل مسؤول االمتثال للحقوق 

املدنية إخطار مقدم الشكوى بأن مقدم الشكوى سيكمل إجراءاته وفًقا 

إلجراء شكوى االمتثال الوارد يف قانون واشنطن اإلداري 065-190-392 حتى 

قانون واشنطن اإلداري 075-190-392 إىل جانب إجراء شكاوى التحرش 

والتهديد والتنمر. يجب تقديم اإلشعار بلغة يفهمها مقدم الشكوى.

 سيسري التحقيق واإلطار الزمني للرد الخاص بإجراء شكوى التمييز 

وفًقا ملا هو منصوص عليه يف قانون واشنطن اإلداري -392-190

065 ويبدأ عندما تعلم املنطقة التعليمية أو من املفرتض أن تعلم 

بأن التقرير الكتايب الخاص بالتحرش والتهديد والتنمر يشتمل عىل 

ادعاءات بانتهاك سياسة عدم التمييز الخاصة باملنطقة التعليمية.

3.  خالل يوَمني (2) دراسيَّني بعد استالم تقرير اإلبالغ عن حادثة، 

سيقوم الشخص املعني من ِقبَل املدرسة بإعالم عائالت الطالب املعنيني 

بأن هناك شكوى تم استالمھا وسيقوم بتوجيه العائالت إىل سياسة 

املنطقة التعليمية وإجراءاتھا املتعلقة بالتحرش، والتھديد، والتنمر. 

4.  يف حاالت نادرة، وبعد التشاور مع الطالب واملوظف املختص (مثل 

العامل النفيس، أو املستشار، أو الباحث االجتامعي)، ووجدت املنطقة أن 

هناك خطرًا ما يتھدد صحة أو سالمة مقدم الشكوى أو املنتهك املدعى عليه 

ورضورة إرشاك الوالد/الويص، قد تقوم املنطقة مبدئيًّا باالمتناع عن االتصال 

بالوالد/الويص يف تحقيقاتھا بشأن التحرش، والتھديد، والتنمر. إذا كان لدى 

موظف املدرسة الخبري سبب معقول يف االعتقاد بتعرُّض الطفل إىل إساءة 

أو تجاهل، فيجب عليه اتباع السياسة 3241 الخاصة باملنطقة لإلبالغ عن 

مثل هذه الحاالت إىل خدمات الطفل الوقائية أو جهة تنفيذ القانون.

5.  ينبغي أن تتضمن التحقيقات، بحد أدىن:

a.  مقابلة مع مقدم الشكوى؛

b.  مقابلة مع املنتهك املدعى عليه؛

c.  مراجعة أي شكاوى سابقة تتضمن إما مقدم 

الشكوى أو املنتهك املدعى عليه؛ و

d.  مقابالت مع طالب آخرين أو موظفني آخرين قد 

تكون لديھم معلومات حول الحادثة املعنية.

6.  قد يحدد املدير أو الشخص املعني رضورة اتخاذ 

إجراءات أخرى قبل اكتامل التحقيق.

ا خالل خمسة أيام،  7.  ستكتمل التحقيقات بشكل عميل وليس عامًّ

بحد أقىص خمسة (5) أيام دراسية من البالغ أو الشكوى األوىل. إذا 

كانت هناك حاجة إىل مزيد من الوقت الكتامل التحقيق، فستقوم 

املنطقة بتزويد الوالد/الويص و/أو الطالب بالتحديثات األسبوعية.

8.  خالل يوَمني (2) عىل األكرث من انتھاء التحقيقات وتسليمھا إىل مسؤول 

االمتثال، يجب عىل املدير أو من ينوب عنه الرد بشكل كتايب أو شفھي 

عىل والد/ويص مقدم الشكوى واملنتهك املدعى عليه، وإفادة ما ييل:

a.   نتائج التحقيق؛

b.  ما إذا كانت االدعاءات حقيقية أم ال؛

c.  ما إذا كان هناك انتھاك للسياسة؛ و

d.  توجيه مقدم الشكوى بتقديم التامس يف حال اعرتاضه عىل النتائج.

بسبب القوانني املتعلقة برسية سجالت الطالب (FERPA)، قد ال يستطيع 

املدير أو من ينوب عنه اإلبالغ عن معلومات خاصة لوالد/ويص الطالب 

املستھدف حول أي إجراء عقايب تم اتخاذه ما مل تكن هناك تعليامت 

برضورة أن يكون الطالب املستھدف عىل دراية باإلبالغ عن االنتھاكات.

إذا قررت املنطقة االتصال بالوالد/الويص عن طريق املراسلة، فسيتم إرسال 

الخطاب إىل والد/ويص مقدم الشكوى واملنتهك املدعى عليه عن طريق خدمة 

بريد الواليات املتحدة مع طلب إعالم الوصول ما مل يتم تحديد ذلك، بعد التشاور 

مع الطالب واملوظف املناسب (العامل النفيس، املستشار، الباحث االجتامعي)؛ مام 

قد يشكل خطرًا عىل مقدم الشكوى أو املنتهك املدعى عليه لتوريط عائلته.

https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-482/3210%20Nondiscrimination.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-482/3210%20Nondiscrimination.pdf
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190-065
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190-065
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190-075
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190-075
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190-065
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190-065
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190-065
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-502/3241%20Non-District%20Provided%20Transportation.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-502/3241%20Non-District%20Provided%20Transportation.pdf
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 إذا كان لدى موظف املدرسة املهني سبب معقول يف االعتقاد بتعرض الطفل إىل 

إساءة أو تجاهل، فيجب عليهم، كمبلغني مفوضني، اتباع سياسة املنطقة لإلبالغ 

عن مثل هذه الحاالت إىل خدمات الطفل الوقائية أو جهة تنفيذ القانون.

إذا كان من الصعب حل املشكلة عىل مستوى املدرسة، يجب عىل املدير 

أو من ينوب عنه طلب املساعدة من مسؤول االمتثال للمنطقة.

الخطوة 4: اإلجراءات التصحيحية للمنتهك

1.  بعد اكتامل التحقيق، سيرشع الشخص املعني من ِقبَل 

املنطقة أو املدرسة يف اإلجراءات التصحيحية املناسبة.

2.  سيتم تطبيق اإلجراءات التصحيحية بأرسع وقت ممكن، عىل 

أال تتعدى الفرتة بأي حال خمسة (5) أيام دراسية بعد االتصال 

الذي تم مع العائالت أو األوصياء بشأن نتائج التحقيق.

3.  سيتم تنفيذ اإلجراءات التصحيحية التي تتضمن معاقبة 

الطالب وفًقا للسياسة 3300– الخاصة باملنطقة - اإلجراءات 

التأديبية للطالب. ويف حالة تقديم املنتهك املتھم التامًسا عىل فرض 

عقوبة تأديبية، فرمبا مُتنع املنطقة، مبوجب القانون أو السياسة، 

من فرض أي عقوبات ريثام يتم الفصل يف االلتامس.

4. إذا وجد املدير أو من ينوب عنه، أن الطالب، أو املوظف، أو أي عضو آخر يف 

مجتمع املدرسة قام باالدعاء كذبًا عن عمد بوجود حالة تحرش وتھديد وتنمر، 

فقد يخضع بشكل فردي إلجراءات تصحيحية، مبا يف ذلك فرض عقوبات تأديبية.

 الخطوة 5: حق الطالب املستهدف يف تقديم التامس

1.  إذا كان مقدم الشكوى أو والده/وصيه غري راضني عن نتائج التحقيق، 

ميكنھم تقديم التامس لدى املدير أو من ينوب عنه من خالل ملء إشعار 

مكتوب إىل املدير خالل خمسة (5) أيام من استالم القرار. سرياجع املدير 

أو من ينوب عنه تقرير التحقيقات ويصدر قراًرا مكتوبًا حول أسس 

االلتامس خالل خمسة (5) أيام دراسية من تاريخ استالم إشعار االلتامس.

2.  إذا ظل الطالب املستھدف غري راٍض بعد نتيجة االلتامس األويل 

لدى املدير، ميكن للطالب أو والده/والدها أو وصيه/وصيھا االلتامس 

لدى مجلس إدارة املدرسة من خالل ملء إشعار مكتوب لاللتامس لدى 

املدير خالل خمسة (5) أيام من تاريخ استالم قرار املدير الكتايب.

3.  يجب مناقشة االلتامس من ِقبَل مجلس إدارة املدرسة خالل عرشة (10) 

أيام من تاريخ استالم مجلس إدارة املدرسة اإلشعار املكتوب لاللتامس. 

سرياجع مجلس إدارة املدرسة أو مجلس االلتامسات التأديبي السجل ويقوم 

بتسليم قرار مكتوب عىل أسس االلتامس خالل خمسة (5) أيام دراسية بعد 

انتھاء جلسة االستامع، ويجب أن يوفر نسخة من القرار لجميع األطراف 

املعنية. سيكون قرار مجلس اإلدارة هو القرار النھايئ للمنطقة التعليمية. 

الخطوة 6: اإلجراء التأديبي

ستقوم املنطقة التعليمية باتخاذ إجراءات تصحيحية فورية ومنصفة 

من خالل سلطتھا عىل أساس نتائج التحرش والتھديد والتنمر. واستناًدا 

إىل حدة الفعل، قد تتضمن اإلجراءات التصحيحية االستشارة، و/

أو التعليم، و/أو العقاب، و/أو اإلحالة إىل جهة تنفيذ القانون.

 تختلف اإلجراءات التصحيحية للطالب الذي يقوم بالتحرش والتھديد 

والتنمر وفًقا لطبيعة السلوك، والعمر الناميئ للطالب، أو تاريخ األداء 

والسلوكيات واملشينة للطالب، وسيتم تنفيذ اإلجراءات التصحيحية التي 

تتضمن معاقبة الطالب وفًقا للسياسة 3300– اإلجراءات التأديبية للطالب.

ا أو من جامعات   إذا كان التحرش والتھديد والتنمر سلوكًا عامًّ

متورطة من الطالب أو املارة، فقد تقوم املدرسة بتنظيم تدريب 

مدريس واسع أو أنشطة أخرى ملعالجة الحادث.

 إذا تم التوصل إىل أن املوظف انتهك السياسة 3204 وهذا اإلجراء، فإنه ميكن 

للمنطقة التعليمية فرض إجراء تأديبي يصل إىل ويشمل إنهاء الخدمة، وإذا تم 

التوصل إىل أن موظًفا معتمًدا قد انتهك الفصل 87-181 من قانون واشنطن 

اإلداري، والذي يُسمى بشكل عاّم مدونة السلوك للمعلمني املهنيني، فقد يفرض 

مكتب OSPI للمامرسات املهنية إجراًء عقابيًّا عىل الشهادة، يصل إىل إلغائھا. 

قد تؤدي انتھاكات املقاول للسياسة 3204 إىل سحب العقود وإلغائھا.

الخطوة 7: دعم الطالب املستهدف

سيتم تزويد الطالب الذين تعرضوا للتحرش والتھديد والتنمر مبعلومات حول 

املوارد املتاحة لھم، وستتم معالجة التأثري السلبي للتحرش يف الطالب، وباإلضافة 

إىل ذلك، ستتم مراجعة خطة السالمة، إن وجدت، وتعديلھا حسب الرضورة.

الحصانة/االنتقام

سيكون املوظف أو الطالب أو أي عضو آخر يف املجتمع املدريس قام باإلبالغ الفوري 

عن حادثة تحرش وتھديد وتنمر إىل مسؤول مناسب يف املدرسة، وقام باإلبالغ وفًقا 

لسياسة وإجراءات املنطقة التعليمية املتعلقة بالتحرش والتھديد والتنمر يف مأمن 

من إقامة دعوى عن األرضار الناشئة عن أي إخفاق يف عالج الحادث املبلَّغ عنه.

يحظر عىل أي موظف أو طالب أو متطوع أو أي عضو آخر يف املجتمع 

املدريس املشاركة يف أعامل انتقامية أو ثأرية ضد طالب أو شاهد أو أي شخص 

آخر قام بتوجيه معلومات حول إجراء التحرش والتھديد والتنمر املزعوم. 

يُحظر االنتقام من املبلغني، وسيؤدي إىل اتخاذ إجراء تأديبي مناسب.

املوارد األخرى

يجب عىل الطالب وعائالتھم استخدام إجراءات الشكاوى وااللتامس الخاصة 

باملنطقة التعليمية كاستجابة أولية الدعاءات التحرش والتھديد والتنمر.

ال مينع يشء يف هذا اإلجراء الطالب، أو ويل األمر/الويص، أو املدرسة، أو 

املنطقة التعليمية من اتخاذ اإلجراء لعالج التمييز أو التحرش بناًء عىل عضوية 

الطالب يف فصل محمي قانونًا مبوجب القانون املحيل أو الفيدرايل أو الخاص 

بالوالية. وقد يتم اإلبالغ عن شكوى التحرش والتھديد والتنمر بناًء عىل حالة 

طالب محمية قانونًا أيًضا إىل الوكاالت الدولية أو الفيدرالية التالية:

https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-2045/3204%20Prohibition%20of%20Harassment,%20Intimidation%20and%20Bullying.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-2045/3204%20Prohibition%20of%20Harassment,%20Intimidation%20and%20Bullying.pdf
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=181-87
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=181-87
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=181-87
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-2045/3204%20Prohibition%20of%20Harassment,%20Intimidation%20and%20Bullying.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-2045/3204%20Prohibition%20of%20Harassment,%20Intimidation%20and%20Bullying.pdf
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 مكتب OSPI للعدالة والحقوق املدنية

360.725.6162 

quity@k12.wa.us :الربيد اإللكرتوين

www.k12.wa.us/Equity/default.aspx

 لجنة حقوق اإلنسان يف والية واشنطن

800.233.3247 

/http://www.hum.wa.gov

 مكتب الحقوق املدنية، وزارة التعليم األمريكية، املنطقة التاسعة

206.607.1600 

OCR.Seattle@ed.gov :الربيد اإللكرتوين

www.ed.gov/about/offices/list/ocr/index.html

 خدمات عالقات مجتمع وزارة العدل

877.292.3804 

/www.justice.gov/crt

 مكتب محقق شكاوى التعليم

866.297-2597 

OEOinfo@gov.wa.gov :الربيد اإللكرتوين

http://oeo.wa.gov

OSP مركز سالمة 

360.725.6044 

www.k12.wa.us/SafetyCenter/BullyingHarassment/default.aspx

إجراءات وسياسات املنطقة التعليمية األخرى

ال يوجد يف هذه اإلجراءات ما يُقصد منه حظر اإلجراء التأديبي أو العالجي 

للسلوكيات غري الالئقة التي ال ترقى إىل أفعال التحرش والتھديد والتنمر كام 

هو محدد هنا، واملحظورة مبوجب قواعد املنطقة أو املدرسة األخرى.

الكشف عن معلومات الدليل 

الخاصة بالطالب

السياسة 3250  

يجوز أن تقوم املنطقة بالكشف عن معلومات الدليل التالية ألغراض 

تتعلق باملدرسة، مبا فيھا التغطية اإلعالمية، ما مل يطلب اآلباء (أو 

األوصياء) أو الطالب خطيًّا عدم إفشاء مثل هذه املعلومات:

•  اسم الطالب؛

• الصف؛

• تاريخ االلتحاق باملدرسة؛

• الدرجات والجوائز التي حصل عليھا؛

• املشاركة يف األنشطة والرياضات املعرتف بھا رسميًّا؛

• وزن وطول أعضاء الفرق الرياضية؛

•  املدارس التي التحقت باملنطقة التعليمية؛

• العمل الذي قام به الطالب بخصوص املطبوعات 

واألغراض املتصلة باملدرسة، و/أو

• صور الطالب للمطبوعات واألغراض املتعلقة باملدرسة.

يتم إعالم اآلباء/األوصياء مرًة كل عام عىل األقل بحقھم يف طلب 

عدم نرش جزء أو كل فئات املعلومات، مبا فيھا الصور الفوتوغرافية 

التي تعرِّف شخصية الطالب، بدون موافقتھم املسبقة.

باإلضافة إىل ذلك يتم إعطاء عناوين وأرقام هواتف طلبة املدراس الثانوية، 

كام هو مطلوب مبوجب القانون الفيدرايل، للمجندين العسكريني ومؤسسات 

التعليم العايل تقريبًا يف 15 أكتوبر من كل عام. يجوز لآلباء/األوصياء التوضيح 

عىل منوذج التبليغ السنوي أو الطلب خطيًّا عدم اإلفشاء عن هذه املعلومات.

تبقى كافة الطلبات سارية املفعول خالل مدة تسجيل كل طالب 

يف املنطقة التعليمية إال إذا قام الوالد/الويص بتغيريها.

http://www.k12.wa.us/Equity/default.aspx
http://www.hum.wa.gov/
http://www.hum.wa.gov/
http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr/index.html
http://www.justice.gov/crt/
http://www.justice.gov/crt/
http://oeo.wa.gov
http://www.k12.wa.us/SafetyCenter/BullyingHarassment/default.aspx
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السامح للطالب باملغادرة خالل 

اليوم الدرايس

السياسة 3441  

يعي مجلس اإلدارة جيًدا مسؤوليته عن توفري الرعاية الجيدة للطالب أثناء 

الساعات الدراسية. وال يُسمح بإخراج أي طالب من طالب الصف الثامن 

من حرم املدرسة أو مبانيها أو أي من أنشطتها أثناء ساعات الدراسة إال 

مع شخص مخول وفًقا إلجراءات املنطقة. وقبل خروج الطالب أو الترصيح 

مبغادرته، يتعني عىل الشخص الحارض الستالم الطفل أن يربز ما يدلل عىل 

سلطته يف القيام باستالم الطفل مبا يُطَْمِئ املرشف العاّم أو املدير. ويحظر 

عىل املعلمني السامح مبغادرة أي طالب من الفصل لاللتقاء بشخص من 

خارج هيئة املدرسة ما مل يوافق املدير أو من ينوب عنه عىل ذلك الطلب.

وقبل إرسال الطالب إىل املنزل بسبب إصابته باإلعياء أو ألي إجراء تأديبي أو 

تصحيحي، يجب عىل املدير محاولة التواصل مع والد/ويص الطالب إلعالمه مبا 

اتخذته املدرسة من إجراء ولطلب حضوره إىل املدرسة الستالم الطالب. ويف حال 

عدم التوصل إىل الوالد/الويص، يظل الطالب يف املدرسة حتى نهاية اليوم الدرايس، 

ويجوز السامح للطالب باملغادرة مع مسؤول تنفيذ القانون وفًقا لسياسة املنطقة.

ويوجه املرشف العاّم إىل وضع اإلجراءات الخاصة 

بإخراج الطالب أثناء الساعات الدراسية.

اإلجراء

  3441P

يجب أن تضع املدرسة نظام مسؤولية محكاًم بالنسبة إىل رعاية 

الطلبة أثناء تواجدهم يف املدرسة موضع التنفيذ. ويجوز اإلذن 

مبغادرة الطالب خالل اليوم الدرايس وفًقا لإلجراءات التالية:

1.   يجوز ملسؤويل تنفيذ القانون، وبعد التحقق املناسب من 

الھوية، إخراج الطالب من املدرسة بدون أمر قضايئ برشط أن 

يقوم مسؤول تنفيذ القانون بالتوقيع عىل بيان يقر فيه بأنه بصدد 

إخراج الطالب من املدرسة، وتستند سلطة إلقاء القبض عىل الطالب 

عىل أساس وجود سبب محتمل. وينبغي االتصال باآلباء الراعني 

يف أقرب وقت ممكن عندما يتم إلقاء القبض عىل الطالب.

2.  يجب أن يكون لدى أي وكاالت أخرى أمر إداري أو أمر صادر 

عن محكمة يوّجه منطقة املدرسة بنقل رعاية الطالب إليھم، ويكون 

التحقق املناسب من الھوية مطلوبًا قبل السامح للطالب باملغادرة.

3.  ما مل يقدم ويل األمر الحاضن إىل املدرسة نسخة مصدقة من أمر محكمة 

مينع أو يحظر اتصال الطالب بويل األمر غري الحاضن، سيتم تسليم الطالب 

إىل اآلباء الحاضنني أو إىل اآلباء غري الحاضنني أو األشخاص “جهات االتصال 

أو تسليم الطالب” كام هو مرصح به يف مناذج االلتحاق باملدرسة أو النامذج 

املحدثة. سيتم االستناد إىل سجالت التسجيل الخاصة بالطالب؛ ألن مسؤولية 

ثة تقع عىل عاتق اآلباء/األوصياء. تزويد املدرسة مبعلومات دقيقة ومحدَّ

4.  ينبغي للمدرسة القيام دامئًا بكل جھد معقول لتبليغ الوالد 

املقيم قبل تسليم الطالب إىل ويل األمر غري املقيم.

5.  يطلب من الوالد أو الويص الراعي تقديم تفويض خطي مسبق قبل تسليم 

الطالب إىل وصاية شخص آخر، ما مل تربر حالة طارئة التنازل عن هذا الرشيط.

6.  ينبغي طلب حضور الرشطة إذا أصبح الزائر مصدًرا لإلزعاج أو التعسف.

تفتيش الخزائن، واملكاتب وأماكن 

التخزين

السياسة 3232  

يتم تعيني خزائن للطالب من أجل تخزين وتأمني كتبھم ومستلزماتهم املدرسية 

وأغراضھم الشخصية. هذه الخزائن واملكاتب وأماكن التخزين ضمن ممتلكات 

املنطقة التعليمية. وال يوجد أي حق أو توقع يتعلق بالخصوصية ألي طالب 

بالنسبة إىل استخدام أي خزانة معطاة أو محددة للطالب من ِقبَل املدرسة، 

وتخضع هذه الخزانات واألماكن األخرى للبحث وفًقا لسياسة املنطقة التعليمية.

ال يسمح ألي طالب باستخدام الخزانات أو املكاتب أو أماكن التخزين كمكان 

يضع فيه أي مادة أو جھاز ممنوع من ِقبَل القانون أو قواعد املدرسة، أو يشكل 

تھديًدا عىل الصحة أو األمان أو رفاهية شاغيل بناء املدرسة أو البناء يف حد ذاته.

وتكون بذلك أي خزانة أو مكتب أو مكان تخزين عرضة للتفتيش إذا 

وجدت األسباب املعقولة لالشتباه بأن هذا التفتيش سوف يحمل معه أدلة 

تثبت انتهاك الطالب قوانني أو قواعد املدرسة. يكون التفتيش إلزاميًّا إذا 

كان هناك سبب لالشتباه بوجود سالح ناري لدى الطالب يف الخزانة أو 

املكتب أو مكان التخزين. يجب أن يتم أي تفتيش لخزانة الطالب الخاصة 

مبوجب سياسة مجلس اإلدارة املھيمنة عىل تفتيش األغراض الشخصية.

وميكن تفتيش خزائن الطالب يف أي وقت، وبدون إشعار مسبق، وبدون شك 

معقول بأن هذا التفتيش سيحمل معه أدلة النتهاك الطالب لقوانني أو قواعد 

املدرسة. فإذا نتج عن مثل هذا التفتيش من ِقبَل مدير املدرسة أو مساعده أو من 

ينوب عنه شك معقول بأن الحاوية التي بداخل الخزانة، مبا يف ذلك، عىل سبيل 

املثال ال الحرص، حقيبة الظھر أو الحقيبة الرياضية أو أي مادة من املالبس، تحتوي 

عىل إثبات النتهاك الطالب لقوانني أو نظم املدرسة، فإنه ميكن تفتيش الحاوية 

وفًقا لسياسة مجلس اإلدارة التي تحكم عمليات تفتيش األغراض الشخصية.
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يحق ملسؤويل املدرسة استشارة مسؤويل جهة تنفيذ القانون املحليني 

بشأن رأيھم يف تفتيش حرم املدرسة من ِقبَل مسؤويل جهة تنفيذ 

القانون إن وجدت أي أدلة تشري إىل نشاط إجرامي محتمل إثباته.

وسيقوم املرشف العاّم بوضع اإلجراءات التي سوف تتبع يف 

تفتيش الخزائن، أو املكاتب، أو أماكن التخزين.

اإلجراء

  3232P

الِخزانات واملكاتب وأماكن الخزن هي ملكية خاصة ملنطقة مدرسة 

إيفريت التعليمية. وعند تخصيص خزينة أو مكتب أو مكان تخزين، 

يتحمل الطالب مسؤولية تولِّيها بالرعاية املناسبة، وميكن أن يخضع الطالب 

لغرامة جراء أي رضر متعمد ملمتلكات املدرسة، ويكون جميع الطالب 

مطالبني بإبقاء خزاناتهم املخصصة لهم مغلقة ومحكمة الغلق.

يجوز للمدير أو من ينوب عنه تفتيش خزائن الطالب أو مكاتبهم أو أماكن 

التخزين الخاصة بهم حال وجود أسباب مقبولة تدعو إىل االشتباه باكتشاف 

وجود ما يدلل عىل مخالفة القانون أو قواعد املدرسة. ويجب عىل موظفي 

املدرسة اإلبالغ عن أي نشاط مشتبه به من الطالب إىل املدير أو من ينوب عنه.

 ويتعني عىل املديرين ومن ينوبون عنهم الرجوع إىل اإلجراءات الخاصة 

بإجراء عمليات تفتيش الطالب وممتلكاتهم (اإلجراء 3231P) للحصول 

عىل التوجيه فيام إن كان إجراء التفتيش مقبواًل يف ظل هذه الظروف.

وللمديرين تفتيش جميع الخزانات أو املكاتب أو أماكن التخزين بدون إخطار 

مسبق للطالب وبدون وجود اشتباه مقبول يف أن عملية التفتيش سوف تُسفر عام 

يدلل عىل وقوع أي انتهاك معني من جانب الطالب للقانون أو لقواعد املدرسة.

يجوز إجراء فحوصات إدارية أو فحوصات صحية وأخرى متعلقة 

بالرعاية يف أي وقت ألغراض تتعلق بالبحث عن كتب املكتبة، أو الكتب 

املدرسية املوضوعة يف غري أماكنها، أو غري ذلك من ممتلكات املدرسة، 

أو لضامن الحفاظ عىل جميع الخزانات واملكاتب وأماكن التخزين 

نظيفة وخالية من األخطار املحتملة املتعلقة بالصحة أو السالمة.

ستعزز الفحوصات الدورية للخزانات مفهوم ملكية املنطقة التعليمية لهذه 

الخزانات مع أدىن توقع لخصوصية الطالب فيام تحتويه الخزائن الخاصة بهم.

ويف حال اكتشاف املدير أو من ينوب عنه أثناء تفتيش خزانات الطالب 

أي حاوية داخل الخزانة قد تخفي بداخلها أي ممنوعات، يجوز تفتيش 

هذه الحاوية وفًقا إلجراءات املنطقة التعليمية املنظِّمة لعمليات تفتيش 

الطالب وممتلكاتهم. ويجوز أن تشتمل هذه “الحاويات” عىل ما ييل 

عىل سبيل املثال ال الحرص: محفظة، أو حقيبة ظهر، أو حقيبة جيم، أو 

قطعة مالبس، أو أي عنرص آخر ميكن إخفاء املواد املمنوعة فيه.

تفتيش الطالب وممتلكاتهم 

الشخصية

السياسة 3231  

لن يخضع جميع لعمليات التفتيش غري املعقولة لشخصھم أو مالبسھم 

أو ممتلكاتھم الشخصية األخرى. ومع ذلك، فإن أي طالب أو حيازاته 

الخاصة عرضة للتفتيش من ِقبَل املدير أو مساعده أو من ينوب عنه إذا 

وجد سببًا معقواًل للظن أن هذا التفتيش ستَنِتج عنه أدلة بانتهاك الطالب 

لقوانني أو قواعد املدرسة التي تحكم سلوك الطالب. يكون التفتيش 

إلزاميًّا إذا كان هناك سبب لالشتباه بحيازة أحد الطالب لسالح ناري.

سيبدأ املدير أو مساعده أو من ينوب عنه باملطالبة مبوافقة الطالب عىل 

عملية التفتيش، وقد يوافق الطالب أو والداه أو وصيه بالنيابة عنه عىل 

التفتيش يف املدرسة، فإذا رفض التلميذ قبول التفتيش، فيسمح ملسؤويل 

املدرسة مبتابعة تفتيش الطالب وتفتيش أشيائھم الشخصية كام ييل:

1.  أي تفتيش ألحد الطالب أو ممتلكاته يقوم به املدير أو مساعده أو 

من ينوب عنه يجب أن يكون بسبب معقول ومرتبط باكتشاف املواد 

املمنوعة أو مرتبط بإثباتات تدل عىل خرق الطالب لقوانني أو قواعد 

املدرسة. ولغرض هذه السياسة، تعني كلمة “املواد املمنوعة” حيازة األشياء 

أو املواد املمنوعة مبوجب القانون أو سياسة املنطقة التعليمية، ويتضمن 

ذلك، عىل سبيل املثال ال الحرص، املواد الخاضعة للرقابة، واملواد الكحولية، 

ومنتجات التبغ، وأي جسم ميكن اعتباره سالًحا ناريًّا أو سالًحا خطرًا.

2.  يقوم املدير أو مساعده أو من ينوب عنه بإجراء عمليات 

البحث بطريقة معتدلة عىل ضوء العمر، وجنس الطالب، وطبيعة 

املكان املشتبه به، ولن يتعرض أي طالب للتفتيش بشكل عاٍر أو 

تفتيش ألجزاء الجسم من ِقبَل أعضاء موظفي املدرسة.

3.  يقرر املدير أو مساعده أو من ينوب عنه حسب اعتقاده الخاص ما إذا 

كان يلزم االتصال بالوالد/الويص قبل القيام بعملية التفتيش، وإذا مل يكن 

قد تم إعالمھم سابًقا، فسيتم االتصال بوالد الطالب بعد القيام بتفتيشه. 

ومع ذلك، فليست هناك حاجة إىل إخطار مسبق من والد/ويص الطالب 

وذلك حسب تقدير مدير املدرسة، أو مساعده، أو من ينوب عنه.

يحق ملسؤويل املدرسة استشارة مسؤويل جهة تنفيذ القانون املحليني 

بشأن رأيھم يف تفتيش حرم املدرسة من ِقبَل مسؤويل جهة تنفيذ 

القانون إن وجدت أي أدلة تشري إىل نشاط إجرامي محتمل إثباته.

يقوم املرشف العاّم بتجھيز اإلجراءات الالزمة بشأن 

تفتيش الطالب وأغراضھم الشخصية.

https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-576/3231p.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-576/3231p.pdf
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يجوز للمدير أو من ينوب عنه تفتيش الطالب حال وجود أسباب 

مقبولة تدعو إىل االشتباه باكتشاف وجود ما يدلل عىل مخالفة 

القانون أو قواعد املدرسة. ويجب عىل موظفي املدرسة اإلبالغ عن 

أي نشاط مشتبه به من الطالب إىل املدير أو من ينوب عنه.

تحديد األسس املقبولة

يتعني إجراء االستعراض التايل لألساس الذي تقوم عليه عملية التفتيش قبل إجرائها:

1.  حدد:

a.   سلوك الطالب املشتبه به، أو ترصُّفه، أو نشاطه؛

b.   ومصدر املعلومات؛ و

c.   ومدى موثوقية مصدر املعلومات هذا.

2.  يف حال أمكن تأكيد االشتباه، هل سيكون هذا 

الترصف انتهاكًا لقانون أو قواعد املدرسة؟

3.  هل من املحتمل حيازة الطالب ألي عنرص أو مادة محظورة يف نفسها 

أو قد تدلل عىل وقوع انتهاك للقانون أو إحدى قواعد املدرسة؟

إجراء التفتيش

يف حال وقوف املدير أو من ينوب عنه عىل أساس مقبول تقوم عليه عملية 

تفتيش مالبس الطالب، أو متعلقاته الشخصية، أو مكتبه، أو خزانته، أو مكان 

التخزين املخصص له، أو سيارته، يتم إجراء عملية التفتيش بالشكل التايل:

1.  يف حال االشتباه يف وجود ما يدلل عىل وجود نشاط إجرامي 

ومالحقة جنائية حال تأكيد النشاط اإلجرامي جراء التفتيش، 

فالرجاء استشارة مسؤويل جهة تنفيذ القانون بخصوص مدى 

مالَءمة إجراء مسؤول تنفيذ القانون للتفتيش بنفسه.

يف حالة االشتباه يف وجود ما يدلل عىل انتهاك إحدى قواعد املدرسة، 

والذي إن تأكد بعد إجراء التفتيش سيتم التعامل معه فقط من 

خالل اإلجراءات التأديبية للطالب، يجرى التفتيش من خالل مطالبة 

الطالب بإخراج جميع ما تحتويه جيوبه، أو محافظه، أو حقائب اليد، 

أو حقائب الظهر، أو حقائب الجيم الخاصة به، وما إىل ذلك.

التحرش الجنيس بالطالب

السياسة 3205  

إن سياسة منطقة إيفريت التعليمية هي الحفاظ عىل بيئة تعليمية للطالب 

خالية من كافة أنواع التمييز، مبا يف ذلك التحرش الجنيس، وهذا االلتزام 

يشمل جميع الطالب املشاركني يف األنشطة األكادميية والتعليمية والالمنهجية 

والرياضية والربامج أو األنشطة األخرى الخاصة باملدرسة، سواء أكان هذا 

الربنامج أو النشاط يف مرفق املدرسة، أم يف وسيلة املواصالت الخاصة 

بها، أم يف الفصل الدرايس، أم تدريب املدرسة الذي يتم يف مكان ما.

التعريفات

ألغراض هذه السياسة، التحرش الجنيس هو ترصف أو تواصل غري مرغوب 

فيه يتسم بطبيعة جنسية. ميكن أن يحدث التحرش الجنيس من شخص 

بالغ لطالب، أو من طالب إىل بالغ، أو من طالب إىل طالب، أو ميكن 

تنفيذه من جانب مجموعة من الطالب أو البالغني، وسيتم التحقيق فيه 

من جانب املنطقة التعليمية يف حال كان الشخص املتحرش املدعى عليه 

ال ميثل جزًءا من موظفي املدرسة أو الهيئة الطالبية يف املدرسة. تحظر 

املنطقة التعليمية التحرش الجنيس بالطالب من ِقبَل الطالب اآلخرين أو 

املوظفني أو أطراف خارجية مشارِكة يف أنشطة املنطقة التعليمية.

 مبوجب قانون الوالية أو القانون الفيدرايل، ميكن أن 

يشتمل مصطلح التحرش الجنيس عىل ما ييل:

•  أفعال عنف جنسية؛

•  سلوك أو اتصال جنيس غري مرغوب فيه، أو موجه ناحية 

الجنس، أو يتداخل مع األداء التعليمي للطالب، أو يؤدي 

إىل خلق بيئة تهديدية أو عدائية أو مؤذية؛

•  محاوالت تقرب جنسية غري مرغوب فيها؛

•  طلبات خدمات جنسية غري مرغوب فيها؛

•  الطلبات الجنسية عند التقديم عبارة عن حالة رصيحة 

نة للحصول عىل منفعة تعليمية؛ أو مضمَّ

•  طلبات جنسية عندما يكون التقديم أو الرفض عاماًل يف القرار 

األكادميي أو القرار اآلخر املتعلق باملدرسة والذي يؤثر يف شخص ما.

يتم خلق بيئة عدائية لطالب ما عندما يشّكل التحرش الجنيس خطرًا بدرجة كافية 

بحيث يؤدي إىل التداخل مع أو تقييد قدرة الطالب عىل املشاركة أو االستفادة 

من برنامج املدرسة. وكلام ازداد الترصف حدًة، قلت الحاجة إىل توضيح سلسلة 

الحوادث املتكررة. يف الواقع، ميكن أن تخلق حادثة تحرش جنيس فردية أو معزولة 

بيئة عدائية يف حال كانت الحادثة تتسم مبا يكفي بالحدة، أو العنف، أو الفظاعة.
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يف حال معرفة املنطقة التعليمية أو إذا علمت عىل نحو معقول أن التحرش 

الجنيس خلق بيئة عدائية، فإنها ستقوم بالتحقيق عىل الفور لتحديد ما 

حدث واتخاذ الخطوات املناسبة لحل املوقف. يف حال كشف تحقيق عن أن 

التحرش الجنيس يخلق بيئة عدائية، فإن املنطقة التعليمية ستتخذ خطوات 

فعالة محسوبة عىل نحو معقول للقضاء عىل التحرش الجنيس، والحد من 

البيئة العدائية ومنعها من التكرار، وحسب االقتضاء معالجة آثارها. ستقوم 

املنطقة التعليمية باتخاذ إجراء فوري ومنصف وعالجي يف نطاق سلطتها 

بشأن البالغات والشكاوى والتظلامت التي تدعي وجود تحرش جنيس اسرتعى 

انتباه املنطقة التعليمية سواء بشكل رسمي أو غري رسمي، كام ستقوم املنطقة 

التعليمية باتخاذ هذه الخطوات يف كل مرة يصل إىل علم املنطقة التعليمية 

وجود شكوى بشأن تحرش جنيس، سواء بشكل رسمي أو غري رسمي.

سيتم اإلبالغ عن ادعاءات سوء السلوك الجنايئ إىل جهة تنفيذ القانون، وسيتم 

اإلبالغ عن إساءة الطفل املشتبه به إىل جهة تنفيذ القانون أو الخدمات 

الوقائية لألطفال. وبغض النظر عام إذا كان قد تم اإلبالغ عن سوء السلوك 

لجهة تنفيذ القانون، سيقوم موظف املدرسة بالتحقيق عىل الفور يف تحديد 

ما حدث واتخاذ الخطوات املناسبة لحل املوقف، بحيث ال يتداخل التحقيق 

مع التحقيق الجنايئ املستمر. وال يخيل التحقيق الجنايئ املنطقة التعليمية من 

التزامها بإجراء تحقيق مستقل وحل مشكلة التحرش الجنيس من جانبها.

سيؤدي التورط يف واقعة تحرش جنيس إىل فرض عقوبات تأديبية مناسبة 

أو عقوبات مناسبة أخرى ضد الطالب أو املوظفني أو األطراف الخارجية 

األخرى املشارِكة يف أنشطة املنطقة التعليمية املرتكبة لهذه الجرمية. وسيُحرَم 

أي شخص يتورط يف حادث تحرش جنيس يف حرم املدرسة أو يف أنشطة 

مدرسية من الوصول إىل حرم املدرسة وأنشطتها، حسب االقتضاء.

االنتقام واالدعاءات الكاذبة

يحظر االنتقام من أي شخص يقوم بتقديم أو يكون شاهًدا عىل شكوى 

تحرش جنيس، وسيؤدي ذلك إىل إجراء تأديبي مناسب. ستتخذ املنطقة 

التعليمية اإلجراءات املناسبة لحامية األشخاص املعنيني من االنتقام.

يُحظر متاًما االدعاءات الكاذبة عن عمد عن التحرش الجنيس، 

ولن تتم معاقبة الطالب أو املوظفني إذا قاموا باإلبالغ عن حادثة 

بحسن نية، ومع ذلك، سيخضع األشخاص الذين يقومون باإلبالغ 

عن ادعاءات كاذبة أو يشاركون فيها للعقاب املناسب.

مسؤوليات املوظفني

سيضع املرشف العاّم أو من ينوب عنه إجراءات رسمية وغري رسمية 

ويقوم بتنفيذها الستالم شكاوى وبالغات التحرش الجنيس والتحقيق 

فيها والفصل فيها، وستشتمل اإلجراءات عىل جداول زمنية مناسبة 

وفورية، وتحدد مسؤوليات املوظفني وفًقا لهذه السياسة.

يتحمل أي موظف يف املدرسة يشهد حالة تحرش جنيس أو يتلقى بالًغا أو شكوى 

غري رسمية أو شكوى كتابية بشأن حالة تحرش جنيس مسؤولية إبالغ منسق 

االمتثال للباب التاسع/الحقوق املدنية التابع للمنطقة التعليميةـ كام يتحمل جميع 

املوظفني أيًضا مسؤولية توجيه مقدمي الشكوى لعملية تقديم شكوى رسمية.

ستتم إحالة تقارير التمييز التحرش التمييزي إىل منسق االمتثال للباب التاسع/

الحقوق املدنية التابع للمنطقة التعليمية، كام ستتم إحالة بالغات التمييز أو 

املضايقة عىل أساس اإلعاقة إىل منسق القسم 504 الخاص باملنطقة التعليمية.

لن يقوم موظف املنطقة التعليمية/املدرسة، مبا يف ذلك املوظفون 

واملقاولون والعمالء، بالتوصية لتوظيف أحد املوظفني أو املقاولني أو 

العمالء، الذين تعلم املنطقة التعليمية/املدرسة أو الشخص الذي ينوب 

عن املنطقة التعليمية/املدرسة أو لديها سبب مناسب لتعتقد أنهم 

تورطوا يف سلوك جنيس مع أحد الطالب أو القرّص يف انتهاك القانون.

اإلشعار والتدريب

سيقوم املرشف العاّم أو من ينوب عنه بوضع إجراءات لتوفري معلومات 

مناسبة تتعلق بالعمر والتعليم ملوظفي املنطقة التعليمية والطالب واآلباء 

واملتطوعني بشأن هذه السياسة والتمييز والتصدي لسياسة التحرش. بحد 

أدىن، سيتم تضمني تعريف التحرش الجنيس والتصدي له وبنود هذه السياسة 

 ،3205P يف توجيه املوظف والطالب واملتطوع العادي. هذه السياسة اإلجراء

والتي تتضمن عملية الشكوى، سيتم نرشها يف كل مبنى خاص باملنطقة 

التعليمية يف مكان متاح للموظفني، والطالب، واآلباء، واملتطوعني، والزائرين. 

سيتم توضيح املعلومات الخاصة بالسياسة واإلجراءات بوضوح فضاًل عن 

نرشها جليًّا يف كل مبنى يف املدرسة، ويتم توفريها لكل موظف وإعادة 

إنتاجها يف كتيب يتعلق بالطالب، واملوظف، واملتطوع، والوالد. ستعرف هذه 

اإلشعارات منسق الباب التاسع الخاص باملنطقة التعليمية وتوفر معلومات 

جهات االتصال، مبا يف ذلك عنوان الربيد اإللكرتوين الخاص باملنسق.

مراجعة السياسة

سيقوم املرشف العاّم أو من ينوب عنه بإعداد تقرير سنوي ملجلس 

اإلدارة ملراجعة استخدام هذه السياسة واإلجراء 3205P وكفاءتهام، 

وسيتم تضمني التوصيات بإجراء تغيريات عىل هذه السياسة، إن 

وجدت، يف التقرير. يتم تشجيع املرشف العاّم أو من ينوب عنه إلرشاك 

املوظفني، والطالب، واملتطوعني، واآلباء يف عملية املراجعة.

https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-570/3205P%20Harassment.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-570/3205P%20Harassment.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-570/3205P%20Harassment.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-570/3205P%20Harassment.pdf


EVERETT PUBLIC SCHOOLS © 2019 47  كتيب حقوق الطالب وواجباته 20-2019

اإلجراء

  3205P

التحرش الجنيس بالطالب

الغرض من هذا اإلجراء هو توضيح متطلبات السياسة 3205، مبا يف ذلك 

عملية التحقيق الفوري والدقيق واملنصف يف ادعاءات التحرش الجنيس 

والحاجة إىل اتخاذ خطوات مناسبة لحل هذه املواقف. وإذا ثبت أن 

التحرش الجنيس أدى إىل وجود بيئة عدائية، يجب عىل املوظف اتخاذ 

إجراء فوري للتصدي للتحرش ومنع تكرار حدوثه ومعالجة آثاره.

 ينطبق هذا اإلجراء عىل التحرش الجنيس (مبا يف ذلك العنف الجنيس) 

الذي يستهدف الطالب والذي يقوم به الطالب اآلخرون، أو املوظفون، أو 

األطراف الخارجية املشارِكة يف األنشطة الخاصة باملنطقة التعليمية. ونظرًا 

ألن الطالب ميكنهم مواجهة التأثريات املستمرة للتحرش خارج الحرم املدريس 

يف البيئة التعليمية، ستضع املنطقة التعليمية يف اعتبارها تأثريات السلوكيات 

خارج الحرم املدريس عند تقييم ما إذا كانت هناك بيئة عدائية يف الحرم 

املدريس. املنطقة التعليمية لها اختصاص قضايئ بشأن هذه الشكاوى وفًقا 

للباب التاسع من تعديالت التعليم لعام 1972، الفصل 28A.640 من 

قانون واشنطن املنقح والفصل 190-392 من قانون واشنطن اإلداري.

اإلخطار

يجب بذل جهود معقولة إلبالغ جميع الطالب وآبائهم بسياسة وإجراء 

التحرش الجنيس لدى املنطقة التعليمية، وستتم إعادة إنتاج املعلومات 

بشأن سياسة وإجراء التحرش الجنيس لدى املنطقة التعليمية يف 

كتيب سياسات حقوق الطالب وواجباته، ويف كل من كتيب الطالب/

الوالد لدى املدرسة، وكتيب املوظفني، وكتيب املتطوعني، ونرش هذه 

السياسة واإلجراء يف كل مبنى مدرسة ومناقشتهام يف كل مدرسة.

سيتم نرش اسم وأرقام هواتف موظف االمتثال للباب التاسع يف 

املبنى إىل جانب مسؤول االمتثال للباب التاسع/الحقوق املدنية 

ومساعد املرشف العاّم للموارد البرشية يف هذه املواقع يف املباين 

بحيث يسهل رؤيتها بشكل عاّم من ِقبَل الطالب واملوظفني.

 مسؤوليات املوظفني

يف حال ادعاء وجود اعتداء جنيس، سيقوم مدير 

املدرسة بإبالغ الجهات التالية عىل الفور:

1.  منسق االمتثال للباب التاسع/الحقوق املدنية بحيث 

ميكن للمنطقة التعليمية االستجابة عىل نحو مالئم 

للحادثة وفًقا إلجراءات التظلم الخاصة بها؛ و

2.  جهة تنفيذ القانون.

 سيخطر املدير الطالب املستهدفني وآباءهم/أوصياءهم بحقوقهم يف 

تقديم شكوى جنائية وشكوى تحرش جنيس يف الوقت ذاته.

الرسية

يف حال طلب مقدمو الشكوى عدم الكشف عن أسامئهم للمنتهك 

املدعى عليه أو طلب من املنطقة التعليمية عدم التحقيق أو اتخاذ 

إجراء ضد املنتهك املدعى عليه، سيتم توجيه الطلب إىل مسؤول 

االمتثال للباب التاسع الخاص باملنطقة إلجراء التقييم.

 يجب عىل مسؤول االمتثال للباب التاسع يف املنطقة التعليمية إبالغ مقدم 

الشكوى بأن قبول الطلب ميكن أن يقيد قدرتها عىل االستجابة بشكل كامل 

للحادث، مبا يف ذلك اتخاذ إجراء تأديبي ضد املنتهك املدعى عليه.

 يف حال استمرار طلب مقدم الشكوى بعدم الكشف عن هويته للمنتهك 

املدعى عليه أو مطالبته املنطقة التعليمية بعدم التحقيق أو اتخاذ إجراء 

ضد املنتهك املدعى عليه، ستحتاج املنطقة التعليمية إىل تحديد ما إذا كان 

ميكنها قبول مثل هذا الطلب مع توفري بيئة آمنة وغري متييزية لجميع الطالب 

واملوظفني والجهات الخارجية األخرى املشارِكة يف أنشطة املنطقة التعليمية، 

مبا يف ذلك الشخص الذي أبلغ عن التحرش الجنيس. وعىل الرغم من أن 

طلب مقدم الشكوى بحجب اسمه قد يقيد قدرة املنطقة التعليمية عىل 

الرد بشكل كامل عىل ادعاء شخيص بالتحرش الجنيس، فإن املنطقة التعليمية 

ستستخدم الوسائل املناسبة األخرى املتاحة للتعامل مع التحرش الجنيس.

االنتقام

يحظر الباب التاسع االنتقام من أي شخص يقدم شكوى مبوجب هذه 

القوانني أو يشارك يف التحقيق يف الشكوى. وعند تقديم شكوى تحرش 

جنيس رسمية أو غري رسمية، فإن املنطقة التعليمية ستقوم باتخاذ 

خطوات للتصدي للتحرش مرة أخرى ومنع االنتقام من الشخص الذي قدم 

الشكوى، الذي تعرض للتحرش، أو ضد األشخاص الذين قدموا معلومات 

كشهود. ستحقق املنطقة التعليمية يف جميع االدعاءات الخاصة باالنتقام 

واتخاذ إجراءات ضد األشخاص الذين ثبت أنهم قاموا باالنتقام.

https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-479/3205%20Harassment.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-479/3205%20Harassment.pdf
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.640
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.640
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.640
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عملية الشكوى غري الرسمية

ميكن ألي شخص استخدام إجراءات غري رسمية لإلبالغ عن شكاوى التحرش الجنيس 

والبّت فيها، ويجب اإلبالغ عن الشكاوى غري الرسمية الخاصة بالتحرش الجنيس 

بالطالب ملدير املبنى أو من ينوب عنه. سيتحمل مدير املبنى أو من ينوب عنه 

مسؤولية التحقيق يف الشكاوى غري الرسمية والبّت فيها، وميكن ملدير املبنى أو 

من ينوب عنه طلب املساعدة أو اإلرشاد من مسؤول االمتثال للباب التاسع/

الحقوق املدنية التابع للمنطقة التعليمية. سيخطر مدير املبنى أو من ينوب عنه 

مقدم الشكوى بحقه يف تقديم شكوى رسمية، وسيتم تقديم اإلشعار بلغة يفهمها 

مقدم الشكوى؛ مام قد يتطلب مساعدة لغوية ملقدمي الشكاوى الذين ال يتقنون 

اإلنجليزية جيًدا، وفًقا للباب السادس من قانون الحقوق املدنية لعام 1964.

خالل فرتة عملية الشكوى غري الرسمية، ستقوم املنطقة التعليمية باتخاذ 

خطوات فورية وفعالة عىل نحو معقول محسوبة إلنهاء أي تحرش وتصحيح 

أي تأثريات متييزية بشأن مقدم الشكوى. وإذا كان التحقيق مطلوبًا 

لتحديد ما حدث، فستقوم املنطقة التعليمية باتخاذ إجراءات مؤقتة 

لحامية مقدم الشكوى قبل النتيجة النهائية لتحقيق املنطقة التعليمية 

(عىل سبيل املثال السامح ملقدم الشكوى بتغيري األنشطة الالمنهجية أو 

األكادميية أو فرتات الراحة لتفادي التواصل مع املنتهك املدعى عليه).

ستشتمل العالجات عىل ما ييل:

•  فرصة مقدم الشكوى للتوضيح للمتحرش املدعى عليه 

بأن السلوك غري مرغوب فيه، أو عدواين، أو غري مالئم، سواء 

بشكل كتايب أو عن طريق التواصل املبارش وجًها لوجه؛

•   بيان من أحد املوظفني للمتحرش املدعى عليه بأن السوك املزعوم غري 

مالئم وميكن أن يؤدي إىل إجراء تأديبي إذا ثبت فعله أو تكرَّر حدوثه.

•   بيان عاّم من أحد املديرين أو يف أحد املباين يستعرض سياسة التحرش 

الجنيس الخاصة باملنطقة التعليمية دون تعريف هوية مقدم الشكوى.

•  وضع خطة تتعلق بالسالمة؛

•   فصل الطالب؛ أو

•   توفري تدريب للموظفني و/أو الطالب.

ميكن أن تصبح الشكاوى غري الرسمية شكاوى رسمية بناء عىل طلب 

مقدم الشكوى أو الوالد/الويص، أو نظرًا ألن مقدم املنطقة يعتقد 

بأن مقدم الشكوى يحتاج إىل مزيد من التحقيقات بعناية.

ستُبلغ املنطقة التعليمية مقدم الشكوى ووالده/وصيه بكيفية اإلبالغ 

عن أي مشكالت الحقة، وإضافة إىل ذلك، ستقوم املنطقة التعليمية 

بإجراء استعالمات متابعة ملعرفة ما إذا كانت هناك أي حوادث أو 

حاالت انتقام جديدة، ولالستجابة عىل الفور ألي مشكالت مستمرة أو 

جديدة أو معالجتها عىل نحو مالئم. ستتبع استعالمات املتابعة إطاًرا 

زمنيًّا متفًقا عليه من جانب املنطقة التعليمية ومقدم الشكوى.

عملية الشكوى الرسمية

يتحمل مسؤول االمتثال للباب التاسع/الحقوق املدنية الخاص باملنطقة 

التعليمية، أو مساعد مدير املوارد البرشية أو من ينوب عنه مسؤولية 

مراقبة وتنسيق االمتثال الخاص باملنطقة التعليمية مع قانون واشنطن 

اإلداري 190-392 واإلجراءات ذات الصلة وضامن التحقيق يف جميع 

الشكاوى التي تُرفع إىل املنطقة التعليمية وحلها يف أرسع وقت. 

مسؤول االمتثال للباب التاسع/الحقوق املدنية (“مسؤول االمتثال”) هو:

 مريي أوبرين

منطقة إيفريت التعليمية رقم 2

Broadway 3900 

 ص.ب. 2098

Everett, WA 98201

mo’brien@everettsd.org

 الهاتف: (425) 385-4106

مساعد املرشف العاّم للموارد البرشية واإلنصاف والوصول هو:

 ديربا كوفاكس

 منطقة إيفريت التعليمية رقم 2

Broadway 3900 

 ص.ب. 2098

Everett, WA 98201 

dkovacs@everettsd.org 

الهاتف: (425) 385-4100

 سيتلقى مسؤول االمتثال أو من ينوب عنه الشكاوى التي تخص الطالب 

فقط ويحقق فيها، وسيتلقى مساعد مدير املوارد البرشية أو من ينوب عنه 

الشكاوى عندما ترفع ادعاءات التحرش الجنيس ضد املوظفني أو أشخاص 

راشدين آخرين ويحقق فيها. ويقوم مديرو املدرسة أو املنطقة التعليمية 

الذين يتلقون شكاوى رسمية بالتحرش الجنيس بإبالغ مسؤول االمتثال أو 

مساعد مدير املوارد البرشية عىل الفور مع تقديم نسخة من الشكوى.

 يجب أن تكون ادعاءات التحرش الجنيس:

1.  خطية؛ 

2.  موقَّعة من ِقبَل مقدم الشكوى؛ 

3.  قادرة عىل وصف األفعال أو األحوال أو الظروف املحددة التي يزعم 

أنھا تنتھك سياسات أو التزامات املنطقة التعليمية فيام يخص التمييز؛ و

4.  أن تُرفَع لدى مسؤول االمتثال أو مدير مساعد املوارد البرشية 

خالل سنة واحدة (1) بعد وقوع الحادثة موضوع الشكوى، إال إذا 

كان التأخري بسبب تزوير املنطقة التعليمية بأنھا حلت املشكلة التي 

تشكل أساس الشكوى أو قامت بحجب معلومات مطلوبة مبوجب 

قانون واشنطن اإلداري 190-392 أو التعليامت ذات الصلة.

https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-190
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-190
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-190
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-190
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-190


EVERETT PUBLIC SCHOOLS © 2019 49  كتيب حقوق الطالب وواجباته 20-2019

 حال استالم الشكوى، يعمل مسؤول االمتثال أو مساعد مدير املوارد البرشية 

أو من ينوب عنه عىل توفري الشكوى بنسخة من اإلجراء 3210P بلغة ميكن من 

خاللھا فھم الشكوى، مام قد يتطلب مساعدة لغوية يف حال كانت الشكاوى 

تفتقر إىل املهارة الكافية يف اللغة اإلنجليزية، طبًقا للباب السادس، وعندها 

تقوم املنطقة التعليمية بإجراء تحقيق شامل وواٍف يف الشكوى. وعند استكامل 

التحقيق، يقوم مسؤول االمتثال أو مساعد مدير املوارد البرشية بتزويد املدير/

من ينوب عنه بتقرير كتايب كامل عن الشكوى ونتائج التحقيق، ما مل يتم حل 

م الشكوى دون إجراء تحقيق أو قبل تسليم تقرير خطي. املسألة مبا يُريض مقدِّ

 يلتزم املدير أو من ينوب عنه بالرد عىل مقدم الشكوى خطيًّا خالل ثالثني 

(30) يوًما تقومييًّا من استالم املنطقة التعليمية للشكوى مكتوبة ما مل يتم 

االتفاق عىل خالف ذلك من جانب مقدم الشكوى أو إذا تطلبت الظروف 

االستثنائية املتعلقة بالشكوى متديًدا للفرتة الزمنية املحددة. وإذا كانت 

هناك حاجة إىل التمديد، فستُخِطر املنطقة التعليمية مقدَم الشكوى خطيًّا 

بأسباب التمديد وتاريخ الرد املتوقَّع بلغة يفھمھا مقدم الشكوى، مام قد 

يتطلب مساعدة لغوية ملقدمي الشكاوى الذي ال يتقنون اإلنجليزية جيًدا، 

طبًقا للباب السادس. وعندما ترد املنطقة التعليمية عىل مقدم الشكوى، 

سرتسل املديرية نسخة عن الرد إىل مكتب مدير التعليم العاّم.

 يجب أن يتضمن رد املرشف أو من ينوب عنه ما ييل:

1.  ملخًصا بنتائج التحقيق؛

2.  ما إذا كانت املنطقة التعليمية قد أخفقت يف االمتثال لـ قانون 

واشنطن اإلداري 190-392 أو التوجيھات ذات الصلة؛

3.  إذا أخفقت املنطقة التعليمية يف االمتثال لـ قانون واشنطن 

اإلداري 190-392 أو التوجيھات ذات الصلة، فإن اإلجراءات 

التصحيحية تعترب الزمة لتصحيح عدم االمتثال؛ و

4.  إشعار بحق مقدم الشكوى يف االلتامس مبوجب قانون واشنطن اإلداري 

005-190-392، مبا يف ذلك املكان والجهة التي يقدم إليها االلتامس.

سيتم تقديم رد املنطقة التعليمية عىل الشكوى بلغة يفھمھا 

مقدم الشكوى، مام قد يتطلب مساعدة لغوية ملقدمي الشكاوى 

الذي ال يتقنون اإلنجليزية جيًدا، طبًقا للباب السادس.

يجب تنفيذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة لتصحيح أي حالة عدم امتثال عىل 

وجه الرسعة، مبا ال يتعدى ثالثني (30) يوًما تقومييًّا من رد املديرية الكتايب عىل 

مقدم الشكوى، ما مل يتم االتفاق عىل خالف ذلك من ِقبَل مقدم الشكوى.

 يحق ملقدم الشكوى االلتامس عىل قرار املدير أو من ينوب عنه لدى مسؤول 

الجلسات املعنيَّ من ِقبَل املنطقة التعليمية لالستامع إىل االلتامس بتقديم 

إشعار خطي بااللتامس لدى املسؤول يف اليوم التقوميي العارش (10) أو 

قبله من تاريخ استالم مقدم الشكوى لرد املدير أو من ينوب عنه. وال يجوز 

أن يكون مسؤول الجلسات قد شارك يف الشكوى أو التحقيق األويل.

عند استالمه لاللتامس، يقوم مسؤول الجلسات بتقديم قرار االلتامس الخطي 

ملقدم الشكوى يف الوقت املناسب، مبا ال يتعدى ثالثني (30) يوًما تقومييًّا من 

تاريخ استالم املنطقة التعليمية لاللتامس، ما مل يتم االتفاق عىل خالف ذلك من 

ِقبَل مقدم الشكوى. يجب أن يتضمن قرار االلتامس إشعاًرا بحق مقدم الشكوى 

يف رفع شكوى لدى مدير التعليم العاّم مبوجب قانون واشنطن اإلداري -392

075-190، وسيتم تقديم قرار مسؤول الجلسة بلغة يفھمھا مقدم الشكوى، 

مام قد يتطلب مساعدة لغوية ملقدمي الشكاوى الذي ال يتقنون اإلنجليزية 

جيًدا، طبًقا للباب السادس. ويجب أن يتضمن قرار مسؤول الجلسات حق 

مقدم الشكوى يف رفع شكوى لدى مكتب مدير التعليم العاّم، وستقوم املنطقة 

التعليمية بإرسال نسخة من قرار االلتامس إىل مكتب مدير التعليم العاّم.

يف حال مل يوافق مقدم الشكوى عىل قرار التامس مسؤول الجلسات أو إذا 

أخفقت املديرية يف االمتثال لـ قانون واشنطن اإلداري 065-190-392 أو قانون 

واشنطن اإلداري 070-190-392، فإنه يحق ملقدم الشكوى رفع شكوى لدى 

مكتب مدير التعليم العاّم مبوجب قانون واشنطن اإلداري 075-190-392. يجب 

أن يتلقى مكتب مدير التعليم العاّم الشكوى خالل عرشين (20) يوًما تقومييًّا 

من استالم مقدم الشكوى لقرار االلتامس الخطي ملسؤول جلسة االستامع.

التوسط يف الشكاوى

 يحق للمنطقة التعليمية أن تعرض التوسط عىل حسابھا الخاص 

لحل شكوى يف أي وقت أثناء إجراءات الشكوى. التوسط:

1.  يجب أن يكون تطوعيًّا؛

2.  يتطلب اتفاقًا بني املنطقة التعليمية ومقدم الشكوى؛

3.  ميكن إنھاؤه من ِقبَل أي طرف أثناء عملية التوسط;

4.  ال ميكن استخدامه لرفض أو تأخري حق مقدم 

الشكوى يف استغالل إجراءات الشكوى; و

5.  ميكن إجراؤه من ِقبَل وسيط مؤهل ومحايد ليس موظًفا لدى 

املنطقة التعليمية أو ال يقدم خدمات للطالب موضوع الوساطة.

يف حال حل األطراف للشكوى من خالل الوساطة، ميكن 

لألطراف تنفيذ اتفاق ملزم قانونًا بحيث:

1.  ينص عىل القرار؛

2.  ينص عىل أن جميع النقاشات التي حدثت أثناء عملية 

الوساطة تظل رسية ولن يتم استخدامها كدليل يف أي شكوى 

مستقبلية أو جلسة استامع أو دعوى مدنية؛ و

3.  يُوقّع من جانب مقدم الشكوى وممثل املنطقة التعليمية.

يحق ملقدم الشكوى واملنطقة التعليمية االتفاق عىل 

متديد السقف الزمني للشكوى سعيًا للتوسط.

https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-571/3210P%20Nondiscrimination.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-571/3210P%20Nondiscrimination.pdf
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-190
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-190
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-190
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-190
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-190
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-190
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-190-005
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-190-005
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-190-075
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-190-075
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-190-075
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-190-070
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-190-065
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-190-065
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-190-070
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-190-070
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-190-075
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-190-075


EVERETT PUBLIC SCHOOLS © 2019 50  كتيب حقوق الطالب وواجباته 20-2019

اإلجراء التأديبي

ستتخذ املنطقة التعليمية إجراًء تأديبيًّا حيث يعترب رضوريًّا ومالمئًا 

إلنهاء للتحرش والتصدي لتكرار حدوثه، وسيتوافق هذا اإلجراء التأديبي 

مع القانون الخاص بالوالية والقانون الفيدرايل، وعندما ترى املنطقة 

التعليمية ذلك مالمئًا، فإنها ستقوم بتوفري الدعم و/أو املساعدة لألشخاص 

الذين خضعوا للتحرش يف البيئة التعليمية للمنطقة التعليمية.

التدريب والتوجيه

سيقدم املكون الثابت لجميع جلسات التوجيه الخاصة باملنطقة 

التعليمية للموظفني والطالب واملتطوعني العاديني بنود سياسة التحرش 

الجنيس، وسيتم تزويد املوظفني مبعلومات بشأن ماهية التحرش الجنيس 

والتصدي له، كام سيتم إبالغ املوظفني بعمليات الشكاوى الرسمية وغري 

الرسمية بالكامل ودورهم ومسؤولياتهم مبوجب السياسة واإلجراء.

 سيتم تذكري املوظف املعتمد مبسؤوليته القانونية لإلبالغ بإساءة الطفل 

املشتبه به وكيف أن هذه املسؤولية ميكن أن تصبح معقدة بسبب 

بعض ادعاءات التحرش الجنيس، وسيحصل املتطوعون العاديون عىل 

أجزاء مكونات التوجيه هذه ذات الصلة بحقوقهم وواجباتهم.

سيتم تزويد الطالب مبعلومات مناسبة عن العمر خاصة بتعريف التحرش 

الجنيس والتصدي له وحقوقهم وواجباتهم مبوجب ذلك، والسياسات 

والقواعد األخرى الخاصة باملنطقة التعليمية يف جلسات التوجيه الخاصة 

بالطالب ويف املناسبات املالمئة األخرى والتي قد تشمل اآلباء.

كجزء من املعلومات الخاصة بتعريف التحرش الجنيس والتصدي، 

سيتم إبالغ املوظفني واملتطوعني والطالب واآلباء بأن التحرش 

الجنيس يشتمل عىل سبيل املثال ال الحرص عىل ما ييل:

•  طلبات خدمات جنسية مقابل معاملة تفضيلية أو يشء قيم؛

•  توضيح أو تلميح بأن أحد األشخاص سيفقد شيئًا 

يف حال مل يقدم الشخص طلبًا جنسيًّا؛

•  معاقبة أحد األشخاص بالخضوع ملحاوالت تقرب 

جنسية أو منح شخص ميزة ما ليقوم بذلك؛

•  عمل عالمات أو تعليقات أو إشارات أو نكات غري مرغوب فيها 

أو بذيئة أو ذات تلميح جنيس غري مالئم؛ أو تعليقات ذات طبيعة 

جنسية بشأن مظهر أحد األشخاص أو جنسه أو سلوكه؛

•  استخدام مصطلحات جنسية مهينة لشخص ما؛

•  الوقوف بجانب شخص بقرب شديد، أو ملسه بشكل 

غري مالئم، أو التحكم فيه، أو مالحقته؛ أو

•  عرض تلميحات جنسية مسيئة أو غري مالمئة يف حرم املدرسة.

تقديم بالغات ملجلس اإلدارة

متاشيًا مع تقديم بالغ ملجلس اإلدارة الخاصة بخطة العمل اإليجايب الخاصة 

باملنطقة، سيقوم مسؤول االمتثال للباب التاسع/الحقوق املدنية سنويًّا 

مبراجعة استخدام إجراءات وسياسات التحرش الجنيس وكفاءتها.

مراجعة السياسات واإلجراءات

سيقوم املرشف العاّم أو من ينوب عنه بعقد اجتامع للجنة مخصصة تتألف 

من ممثلني معتمدين ورسيني من املوظفني واملتطوعني والطالب واآلباء 

ملراجعة استخدام هذه السياسات واإلجراءات وكفاءتها، كام سيتم إدراج 

مسؤول االمتثال ضمن اللجنة. بناًء عىل مراجعة اللجنة، سيقوم املرشف 

العاّم أو من ينوب عنه بإعداد تقرير ملجلس اإلدارة، مبا يف ذلك أي تغيريات 

خاصة بالسياسة موىص بها عند الرضورة. سيضع املرشف العاّم يف اعتباره 

تطبيق تغيريات عىل هذا اإلجراء إذا كان موىص بها من جانب اللجنة.

مالبس الطالب

السياسة 3224  

يحظى الحفاظ عىل بيئة تعليمية مفيدة وضامن السالمة والصحة 

الكاملة لجميع الطالب باهتامم رئييس من ِقبَل مجلس اإلدارة.

يقوم الطالب باختيار هندامھم بعد التشاور مع آبائهم/أوصيائھم.

وسيتم تنظيم مالبس الطالب فقط عندما يكون هناك، ويف 

تقدير مديري املدرسة، توقع معقول مبا ييل:

1.  وجود خطر ظاهر عىل الصحة أو السالمة من مظھر الطالب أو مالبسهم؛

2.  تعرُّض ممتلكات املدرسة لألذى نتيجة مالبس الطالب؛ أو

3.  ستكون هناك إعاقة حقيقية أو مادية يف التطور 

التعليمي نتيجة ملظھر الطالب أو مالبسه.

ولغرض ھذه السياسة، ميكن أن تحدث إعاقة حقيقية أو مادية يف التطور 

التعليمي، عندما يتناقض سلوك الطالب مع أي جزء من املھمة التعليمية يف 

املنطقة التعليمية. ويشتمل السلوك املحظور عىل استخدام الرسائل البذيئة، 

أو الجنسية، أو املتعلقة باملخدرات أو الكحوليات أو التبع، أو املالبس املتعلقة 

بالعصابات. يجب أن يضع املرشف العاّم إجراءات تنص عىل إرشادات خاصة 

بالطالب واآلباء واملوظفني تتعلق مبالبس الطالب املناسبة يف املدرسة أو أثناء 

املشاركة يف األنشطة الالمنهجية. ستضمن هذه اإلجراءات أن أي طالب يرتدي 

أو يحمل أو يعرض مالبس تتعلق بالعصابات أو يُظهر ترصفًا أو شكاًل يرمز إىل 

عضوية عصابة ما أو يسبب و/أو يشرتك بأنشطة إرهابية تؤثر يف حضور طالب 

آخر، سوف يطلب منه، مع تقديم إشعار لوالَديه، بأن يقوم بتصحيح ترصفه، وإال 

فسيكون عرضة للتأديب فيام إذا مل يتم تنفيذ إجراءات التصحيح ذات الصلة.

ال تخضع األزياء املوحدة للمنظامت الشبابية املعروفة محليًّا واملالبس 

التي يتم ارتداؤها يف أداء شعائر دينية لھذه السياسة.
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اإلجراء

  3224P

يجوز للطالب والوالد تحديد معايري مالبس الطالب الشخصية 

عىل أال يفيض ذلك الزي أو الهندام إىل ما ييل:

1.  أال يؤدي مبسؤويل املدرسة إىل االعتقاد بشكل معقول أن هذا الزي 

أو الهندام من شأنه تعطيل بيئة العمل يف املدرسة، أو التداخل معها، 

أو تعكري سري العمل بها، وكذا أي نشاط و/أو أي أهداف تعليمية؛

2.  أال ميثل أي خطر عىل الصحة أو أي خطر آخر 

عىل سالمة الطالب أو سالمة اآلخرين؛ 

3.  أال يؤدي إىل خلق بيئة ال يشعر فيها الطالب أو املوظفون 

أو أي شخص آخر باالرتياح جراء أي ضغط مفرط، أو سلوك، أو 

ترهيب، أو ترصيح علني، أو تهديد مبامرسة العنف؛ أو

4.  أال يشري ضمنيًّا إىل عضوية أو انتامء إىل عصابة أو مجموعة محددة 

تدعو إىل الكراهية من خالل رسائل كتابية، أو عالمات، أو كتابات، أو 

وشوم، أو رسومات، أو تصميامت، أو شعارات عىل أي من ممتلكات 

املدرسة، أو املمتلكات الشخصية، أو عىل الشخص نفسه.

يجوز للمدير - بالتنسيق مع مسؤول الرعاية أو املدرب أو أي شخص آخر مسؤول 

عن نشاط خارج املناهج الدراسية – تنظيم أمر الزي والهندام الخاص بالطالب 

املشاركني يف النشاط حال اعتقاد املدير بشكل مقبول أن زي الطالب أو هندامهم:

1.  ميثل خطرًا عىل سالمة الطالب أو سالمة اآلخرين. 

2.  يَُحول دون الوصول إىل الغرض أو التوجيه أو الجهد الالزم للنشاط 

لتحقيق ما له من أهداف، أو يتداخل معه أو يؤثر فيه بالسلب.

 يف حال كان الزي أو امللبس غري مقبول وفًقا لهذه الرشوط، يجب عىل 

املدير أن يطلب من الطالب إجراء التصحيحات املناسبة. ويف حال رفض 

الطالب، يُخِطر املدير الوالد ويطلب منه إجراء التصحيحات الالزمة، أما 

يف حال رفض الطالب والوالد، فيتخذ املدير اإلجراء التصحيحي املناسب. 

وميكن فصل الطالب بشكل مؤقت يف حال دعت الظروف إىل ذلك، كام 

يجوز إخراج أو استبعاد الطالب املخالفني لقواعد املالبس املرتبطة باألنشطة 

الالمنهجية من ذلك النشاط لفرتة زمنية يحددها املدير. يلزم تعريف جميع 

الطالب باإلجراءات القانونية الواجبة قبل اتخاذ أي إجراء تأديبي.

 يجوز لسلطات املدرسة إبالغ الطالب واآلباء باملالبس و/أو الرموز التوضيحية 

و/أو الترصفات املرتبطة مبجموعات محددة تدعو إىل الكراهية و/أو 

العصابات التي قد تصبح خطرًا عىل سالمة الطالب أو سالمة اآلخرين.

خصوصية الطالب

السياسة 3230  

ينال الطالب حق اتخاذ القرار عن أنفسھم عند بلوغھم السن املناسب، وذلك 

بشأن تحديد السجالت واألنشطة التي سيشرتك فيها الطالب والواجب إبقاؤھا 

رسية، حتى عن آبائهم. يصبح الطالب يف سن الثامنة عرشة بالغني لسن الرشد، 

ويجب عليھم تزويد املدرسة باملوافقة الخطية ألي إفشاء للمعلومات املدونة 

يف سجالت املدرسة عن أنفسھم، باستثناء دليل معلومات، إن مل يتم تزويد 

اإلدارة بطلب الرسية الشخصية، كام ميكن للطالب يف سن الثامنة عرشة (18) 

توقيع أوراق ترصيح، أو تفويض، أو إذن للمشاركة يف أنشطة مدرسية، كام 

ميكن لھم املشاركة خارج املدرسة وتربير غيابھم. يتمتع الطالب ذوو األعامر 

التي تقع ما بني السادسة عرشة (16) والثامنة عرشة (18)، الذين تحرروا من 

وصاية آبائهم أو واألوصياء عليهم، بنفس حقوق الطالب يف سن الثامنة عرشة، 

كام يتمتع الطالب يف سن الرابعة عرشة (14) فام فوق، بحق املحافظة عىل 

رسية سجالت إدارة املدرسة من أي شخص، والتي تشري إىل أن الطالب قد تم 

عالجه أو فحصه من أي أمراض منقولة جنسيًّا. يتمتع الطالب يف سن الثالثة 

عرشة (13) فام فوق، بحقوق إبقاء رسية السجالت املتعلقة بالعالج من إدمان 

املخدرات، أو اإلدمان الكحويل، أو معالجة الصحة العقلية، كام ميتلك جميع 

الطالب الحق يف رسية سجالت تنظيم األرسة أو سجالت اإلجھاض. 

تعترب الخصوصية الشخصية الجانب الرئييس لحرية الفرد، حيث ميتلك جميع 

الطالب الحقوق الدستورية يف أن يكونوا آمنني، سواء بشأن شخصھم وأوراقھم، 

أو اآلثار املرتتبة عىل التفتيش والحجوزات غري املعقولة، وسوف يويل املوظفون 

اهتامًما شديًدا من أجل احرتام خصوصية الطالب، ومع ذلك، ال يوجد أي 

حق أو توقع يتعلق بالخصوصية ألي طالب بالنسبة إىل استخدام أي مكان 

أو خزانة معطاة أو محددة للطالب من ِقبَل املنطقة التعليمية، وتخضع 

هذه الخزانات واألماكن األخرى للبحث وفًقا لسياسة مجلس اإلدارة.

يلتزم مجلس اإلدارة بحامية صحة ورفاهية كل الطالب؛ وذلك 

بإيجاد األمان يف املدرسة وتعزيز اإلدارة الفعالة للمدرسة.

يتمتع املوظفون الرسميون للمدرسة بالسلطة لتحقيق النظام يف املدارس، وحامية 

الطالب من التعرض ألرضار املخدرات، وحيازة األسلحة واملواد املحظورة.

ميلك املرشف العاّم أو املدير أو املوظف اآلخر املحدد من 

ِقبَل املرشف العاّم السلطة للقيام بعمليات تفتيش معقولة 

داخل َحرم املدرسة مبوجب سياسة مجلس اإلدارة.
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منشورات الطالب

السياسة 3221  

منشورات الطالب التي تم إعدادها كجزء من املنهج الدرايس للمدرسة أو بدعم 

من صندوق الهيئة الطالبية املعني، تشكل وسائل للتدريس والتواصل مع الطالب، 

وتكون بتمويل من املنطقة التعليمية وتخضع إلدارتها. ويكون محررو الوسائط 

اإلعالمية التي ترعاها املدرسة من الطالب، مثل الصحف الطالبية، مسؤولني عن 

تحديد األخبار واآلراء واملقاالت واملحتوى اإلعالين للوسائط اإلعالمية، وفًقا للفصل 

28A.600 من قانون واشنطن املنقح. ما يعرب عنه الطالب يف الوسائط اإلعالمية 

التي ترعاها املدرسة ال يُعد تعبريًا عن سياسة املدرسة أو املنطقة التعليمية.

قد تعكس املواد التي تظهر يف املنشورات الطالبية جوانب متعددة من 

االهتاممات الطالبية، مبا يف ذلك املوضوعات التي رمبا يكون هناك خالف 

ومعارضة بشأنها. وعند التعامل مع مسألة خالفية، يجب أن تسعى 

مطبوعات الطالب لتقديم معالجة متعمقة ومتثيل وجهات نظر متنوعة.

 تحظر املنطقة التعليمية أن يعربِّ الطالب يف الوسائط 

اإلعالمية التي ترعاها املدرسة عام ييل:

•   ما فيه تشهري أو ينطوي عىل افرتاءات؛

•  ما فيه انتهاك غري مربر للخصوصية؛

•  ما فيه فسق أو فجور، حيث إن ذلك سينتهك القوانني الفيدرالية، 

أو قوانني الواليات، أو القواعد، أو اللوائح، أو يحث اآلخرين عىل 

انتهاك القوانني الفيدرالية، أو قوانني الواليات، أو القواعد، أو اللوائح، 

مبا يف ذلك املعايري املنصوص عليها يف قانون االتصاالت الفيدرايل 

أو قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية السارية أو لوائحها؛

•   ما يتسبب يف تعطل مادي وجوهري يف عمليات تشغيل املدرسة النظامية؛

•  ما ينتهك سياسة املنطقة التعليمية أو إجراء يتعلق بالتحرش، أو التهديد، 

أو التنمر، أو التمييز، أو غري ذلك من سياسات أو إجراءات املنطقة التعليمية 

األخرى، أو يشجع عىل انتهاك مثل هذه السياسات أو اإلجراءات؛

•  ما ينتهك السياسات أو اإلجراءات األخرى الخاصة 

باملنطقة التعليمية أو يشجع عىل انتهاكها؛

•   ما ينتهك القوانني الفيدرالية، أو قوانني الواليات، أو القواعد، 

أو اللوائح، أو يشجع عىل انتهاك مثل هذه القوانني؛ أو

•  ما يرّوج ملنتجات التبغ، أو الخمور، أو املخدرات 

غري املرشوعة، أو أدوات املخدرات.

يضع املرشف اإلرشادات التي تضمن قدرة الطالب عىل مامرسة حرية 

التعبري بحيث ال تتسبب يف تعطل مادي وجوهري يف عمليات تشغيل 

املدرسة النظامية، مع تنفيذ املعايري الواردة أعاله باإلضافة إىل وضع إجراءات 

للمراجعة الفورية ألي وسائط إعالمية تبدو غري متوافقة مع املعايري.

اإلجراء

  3221P

سوف يتحمل املعلم أو املوجه املختص باملطبوعات الطالبية املسؤولية يف 

املقام األول عن اإلرشاف عىل املطبوعات الطالبية وضامن التزام الطالب 

بالسياسات واإلجراءات التي تتبناها املنطقة التعليمية، فضاًل عن القوانني 

الفيدرالية والقوانني الخاصة بالواليات، كام سيتحمل املعلم أو املوجه أيًضا 

املسؤولية يف املقام األول عن تعليم الصحفيني من الطالب املعايري املهنية 

للغة اإلنجليزية والصحافة. يجب أن تغرس أنشطة النرش لدى الطالب احرتام 

خصوصية اآلخرين فضاًل عن املعايري الحضارية وعنارص الصحافة املسؤولة.

يتحمل محررو الوسائط اإلعالمية التي ترعاها املدرسة من الطالب مسؤولية تحديد 

األخبار، واآلراء، واملقاالت، واملحتوى اإلعالين للوسائط اإلعالمية وفًقا لقيود سياسات 

وإجراءات املنطقة التعليمية، والقوانني الفيدرالية، والقوانني الخاصة بالواليات.

تعني الوسائط اإلعالمية التي ترعاها املدرسة ألغراض السياسة 3221 

واإلجراء 3221P الوسائط التي يتم إعدادها أو كتابتها يف األساس أو نرشها 

أو بثها مبعرفة الصحفيني من الطالب للهيئة الطالبية والتي يتم إعدادها 

بتوجيه من املعلم أو املوجه. وهي ال تشمل الوسائط اإلعالمية املستهدف 

توزيعها أو إذاعتها يف الفصول الدراسية التي أُعدت فيها فحسب.

ال يُعد التعبري السيايس من ِقبَل الطالب يف الوسائط اإلعالمية 

التي ترعاها املدرسة استغالاًل لألموال العامة ألغراض سياسية 

.42.17A.550 وفق ما ورد يف قانون واشنطن املنقح رقم

ما يعربِّ عنه الطالب يف الوسائط اإلعالمية التي ترعاها املدرسة ال يُعد 

بالرضورة تعبريًا عن سياسة املدرسة. وفًقا للفصل 28A.600 من قانون 

واشنطن املنقح، ال يتحمل مدير املدرسة أو مجلس إدارة املدرسة، أو 

املنطقة التعليمية املسؤولية، سواء املدنية أو الجنائية عن أي تعبري 

أو نرش يقوم به الطالب يف الوسائط التي ترعاها املدرسة.

يحق ملدير املدرسة طلب مراجعة أي نسخة قبل نرشها، عىل أن يعيد هذه 

النسخة إىل املحررين من الطالب يف غضون 24 ساعة من تقدميها إليه ملراجعتها. 

أي نزاع ال ميكن حله عىل مستوى املبنى، يتم رفعه إىل املرشف ملزيد من 

البحث. وعند االقتضاء، يسعى املرشف للحصول عىل االستشارة القانونية، 

وعند عدم إمكانية الفصل يف الشكوى يف مثل هذا املستوى، ينظر مجلس 

اإلدارة، عند طلب ذلك، يف الشكوى يف اجتامعه العادي املقبل، وإضافة إىل 

ذلك، يحق ألي طالب مسجل يف املدرسة الثانوية التابعة للمنطقة التعليمية، 

سواء بنفسه أو عرب أحد والَديه أو وصيه، تقديم التامس بانتهاك مزعوم 

للفصل 28A.600 من قانون واشنطن املنقح فيام يتعلق بالوسائط اإلعالمية 

التي ترعاها املدرسة وفق الفصل 28A.645 من قانون واشنطن املنقح.

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.600
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.600
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.600
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-488/3221%20Student%20Publications.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-488/3221%20Student%20Publications.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-573/3221P%20Student%20Publications.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-573/3221P%20Student%20Publications.pdf
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=42.17A.550
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=42.17A.550
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.600.015
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.600.015
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.600.015
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.600
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.600
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.645
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.645
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سجالت الطالب

السياسة 3600  

تحتفظ املنطقة التعليمية بالسجالت الطالبية الرضورية للتوجيه الرتبوي و/

أو رفاهية الطالب لالضطالع باإلدارة املنتظمة والفعالة للعملية التعليمية 

يف املدارس ووفق ما هو مطلوب مبوجب القانون. سيتم التعامل مع جميع 

املعلومات املتعلقة باألفراد من الطالب بشكل رسي ومهني، كام ستتوخى 

املنطقة التعليمية الطرق املعقولة لضامن عدم وصول املعلمني وغريهم 

من املسؤولني يف املدرسة إال إىل السجالت التعليمية التي لهم فيها مصالح 

تعليمية مرشوعة. وعند اإلفصاح عن املعلومات وفًقا للقوانني الفيدرالية 

وقوانني الواليات، ال تتحمل املنطقة التعليمية وال موظفو املنطقة التعليمية 

املسؤولية املدنية إال عندما يترصفون بإهامل بالغ أو بسوء نية.

تُعد سجالت الطالب ملكية خاصة باملنطقة التعليمية، لكن ستتم إتاحتها 

بطريقة منتظمة ويف الوقت املناسب للطالب واآلباء/األوصياء إضافًة إىل 

إدارة الخدمات االجتامعية والصحية يف الوالية، وعندما يكون الطالب 

قارًصا وتحت رعاية الدولة. يحق ألحد الوالَدين/الويص أو الطالب 

البالغ الطعن يف أي معلومات يف سجل الطالب يعتقد أنها غري دقيقة، 

أو مضللة، أو تنتهك الخصوصية أو الحقوق األخرى للطالب.

سوف تحتفظ املنطقة التعليمية بالسجالت وفًقا للنسخ السارية واملعتمدة 

 (CORE) وفًقا لجدول االحتفاظ بالسجالت العاّم للحكومة املحلية

وجدول االحتفاظ بالسجالت الخاص باملناطق التعليمية للمدارس ومناطق 

الخدمة التعليمية، وكالهام منشور عىل موقع الويب لوزير الدولة.

يتم إرسال سجالت الطالب إىل الوكاالت املدرسية األخرى بناًء عىل 

طلب كتايب من الوكالة املدرسية، ويحق لطالب املدرسة الثانوية منح 

املنطقة التعليمية السلطة التي تخول للموظفني املعنيني مراجعة 

مستنداته. وسيتم طلب موافقة الوالد/الويص أو الطالب البالغ قبل 

إفصاح املنطقة التعليمية عن سجالت الطالب إىل جهات بخالف الوكالة 

املدرسية أو املؤسسة املدرسية، باستثناء ما ينص عليه القانون.

لن يتم إصدار تقرير الدرجات أو النسخ طبق األصل أو الشهادة إال عندما يسدد 

الطالب مقابل تعويض األرضار املقدر نتيجة فقد أو تلف املواد أو املعدات 

املدرسية. وإذا تم نقل الطالب إىل مدرسة أخرى، وقد طلبت سجالت الطالب، لكن 

ال تزال هناك رسوم أو غرامات مستحقة، عندها لن يتم إرسال سوى السجالت 

املتعلقة بأداء الطالب عىل املستوى األكادميي والتسكني الخاص، وكذلك تاريخ 

التطعيامت واإلجراءات االنضباطية. سيتم إرسال محتوى تلك السجالت إىل املنطقة 

التعليمية املضطلعة بالتسجيل يف غضون يوَمي عمل، وسيتم إرسال نسخة من 

السجالت يف أرسع وقت ممكن، ولن يتم إرسال املستندات الرسمية حتى سداد 

الرسوم والغرامات املستحقة، كام سيتم إبالغ املدرسة املضطلعة بالتسجيل بأن 

الحجز عىل املستندات الرسمية نظرًا إىل وجود رسوم أو غرامات مل يتم سدادها.

يضع املدير اإلجراءات التي تحكم محتوى سجالت الطالب وإدارتها والتحكم فيها.

اإلجراء

  3600P

تتم إدارة سجالت الطالب من ِقبَل أمني السجالت بالطريقة التالية.

أنواع السجالت

يتم تقسيم سجالت إىل فئتنَي: املجلد الرتاكمي والسجالت التكميلية.

املجلد الرتاكمي

ميكن أن يتضمن املجلد الرتاكمي جميع املعلومات املتعلقة بالطالب التي يتم 

جمعها واالحتفاظ بها بشكل روتيني مثل املعلومات التعريفية (االسم، وتاريخ 

امليالد، والجنس، والعام الدرايس، والعنوان، ورقم الهاتف، واسم الوالد/الويص، 

والتصنيف العرقي، ومعلومات الطوارئ، مبا يف مكان عمل الوالد/الويص، وطبيب 

العائلة، وجليسة األطفال واألشقاء)؛ وسجالت الحضور، مبا يف ذلك تاريخ الدخول 

والخروج؛ وتقارير الدرجات، وغري ذلك من تقارير التقدم؛ ونتائج اختبارات 

اإلنجاز املدريس، واألهلية، واالهتاممات، وكفاءة السمع والبرص؛ وتقارير الحالة 

الصحية والخاصة بالتطعيامت؛ وسجالت اإلنجازات املدرسية واملشاركة يف 

األنشطة املدرسية؛ والتقارير املعتمدة لسوء السلوك، مبا يف ذلك سجل اإلجراءات 

التأديبية التي تم اتخاذها؛ واملعلومات األخرى التي ستمّكن املوظفني من تقديم 

املشورة للطالب وتخطيط األنشطة املناسبة. رمبا تكون معلومات التعريف 

محدودة إذا كان التلميذ مشاركًا يف برنامج العناوين الرسية يف الوالية.

السجالت التكميلية

ميكن جمع السجالت التكميلية املتعلقة بالطالب وحفظھا فيام يتعلق باملسائل 

املدرسية الخاصة املتعلقة بالطالب، مثل املعلومات الصحية الرسية، أو التقارير 

املرتبطة بتقييم وضع أي طالب والذي يُعرف باسم “محط االهتامم”؛ وكذا 

التقارير الصادرة عن األشخاص غري التابعني للمدرسة واملؤسسات غري املدرسية، 

مثل األطباء واختصاصيي علم النفس والعيادات، باستثناء ما يكون ألغراض 

الفحص العامة؛ باإلضافة إىل التقارير املعنية مبشاكل معينة ترتبط بالطالب، 

والتقارير الحالية لالختبارات النفسية، وتقارير التقدم املتعلقة بحالة إعاقة 

الطالب. يتم تأريخ جميع هذه التقارير املدرجة يف السجالت وتوقيعھا.

لغرض هذا اإلجراء، يتم تعريف مالحظات عمل هيئة التدريس عىل أنھا تلك 

السجالت املعنية بالطالب والتي يتم حفظھا يف حوزة الكاتب وحده، وال يطلع 

عليھا أو يتم كشفھا ألي شخص آخر، باستثناء من يكون بدياًل لعضو هيئة 

التدريس هذا. ال تعترب مالحظات العمل سجالت طالب يف إطار هذا اإلجراء.

https://www.sos.wa.gov/archives/recordsmanagement/usingthelocalgovernmentcommonrecordsretentionschedulecore.aspx
https://www.sos.wa.gov/archives/recordsmanagement/usingthelocalgovernmentcommonrecordsretentionschedulecore.aspx
https://www.sos.wa.gov/archives/recordsmanagement/records-retention-schedules-for-school-districts-and-educational-service-districts.aspx
https://www.sos.wa.gov/archives/recordsmanagement/records-retention-schedules-for-school-districts-and-educational-service-districts.aspx
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االطالع عىل سجالت الطالب

يتم تقديم املعلومات الواردة يف املجلد الرتاكمي و/أو السجالت 

التكميلية إىل األشخاص والھيئات عىل النحو التايل:

الوالدان/األوصياء

يُخول والدا/أوصياء الطفل املُعال الحق يف فحص املجلد 

الرتاكمي و/أو السجالت التكميلية لطفلھم.

1.  يقدم فريق مؤهل إىل الوالد/الويص تحلياًل وتفسريًا لكل املعلومات التي 

وردت يف املجلد الرتاكمي والسجالت التكميلية. ويجوز للوالد/الويص أو 

عضو هيئة التدريس أن يبادر بھذا اإلجراء. تتم املراجعة يف غضون خمسة 

(5) أيام عمل مدرسية بعد تسلم طلب بذلك ما مل يقدم أمني السجالت 

توضيًحا خطيًّا بعدم القيام بذلك. وعىل أي حال، تتم عملية املراجعة يف 

موعد أقصاه خمسة وأربعون (45) يوًما من تاريخ تقديم الطلب.

2.  تتم عمليتا الفحص واملراجعة خالل ساعات العمل املعتادة، ما مل 

يوافق األمني (املعلم، املستشار، املمرضة، اختصايص علم النفس، مدير 

املدرسة) عىل ترتيبات أخرى، ويقدم األمني املساعدة يف تفسري سجالت 

الطالب وتحليلھا حسب الحاجة. وعىل الرغم من أن السجالت يجب 

أن تبقى تحت سيطرة املنطقة التعليمية، إال أنه ميكن للوالد/الويص 

أو الطالب املؤهل نسخھا، أو أن يتم نسخھا لھام عىل نفقتھام.

الطالب

يتم تفسري املعلومات املستقاة من املجلد الرتاكمي للطالب فور طلبه ذلك، كام يتم 

تفسري املعلومات الواردة يف السجالت التكميلية للطالب فور طلبه ذلك مبوافقة 

الوالد/الويص، ويجوز للطالب البالغ من العمر مثانية عرش (“18 عاًما”) أو أكرث 

(“الطالب البالغ”) أن يفحص املجلد الرتاكمي والسجالت التكميلية الخاصة به. 

إن حق االطالع املمنوح للوالد/الويص أو الطالب البالغ يتضمن حق حصوله عىل 

قامئة بأنواع السجالت التعليمية املتعلقة بالطالب والتي تحتفظ بھا املدرسة أو 

املنطقة التعليمية. يكون للوالد/الويص والطالب البالغ الحق يف فحص محتوى 

أي سجل يحتوي عىل معلومات تعريف شخصية تتعلق بأكرث من طالب واحد، 

أو العلم بھا، وذلك رشيطة أن ينطبق حق االطالع عليھا عىل ذلك الجزء من 

السجل أو املستند املتعلق بالطالب. وعند التخرج من املدرسة الثانوية، يجوز 

للطالب أن يطلب الحصول عىل نسخة نھائية بالدرجات باإلضافة إىل الشهادة.

سيتم إخطار اآلباء/األوصياء والطالب البالغني سنويًّا بحقھم يف معاينة 

سجالت أبنائھم وحقوقھم األخرى ومراجعتها مبوجب قانون الحقوق 

التعليمية العائلية والخصوصية عرب كتيب حقوق الطالب وواجباته.

 وسوف تواصل املدارس التواصل مع آباء/أوصياء الطالب البالغني املتغيبني 

باستثناء ما إذا صدر أمر محكمة بخروج الطالب من وصاية والده أو ظھور 

دليل يُثبت أن الطالب مل يعد مسجاًل كشخص ُمعال يف سجل عائدات رضيبة 

الدخل الخاصة بوالده. ويف حال خروج الطالب من وصاية والده، فسوف 

تتواصل املنطقة التعليمية مع الطالب الذي خرج من وصاية والده فقط. ويف 

حال بقي أي طالب بالغ ُمعااًل من والده/األوصياء، فسوف يُخول لآلباء/األوصياء 

حق االطالع عىل سجالت الطالب وال يلزم يف ذلك أخذ موافقة الطالب.

 مينح قانون الحقوق التعليمية وخصوصية األرسة لآلباء/

األوصياء والطالب فوق 18 عاًما (“الطالب املؤهلني”) حقوقًا 

معينة فيام يخص السجالت التعليمية للطالب، وهي:

1.  حق معاينة السجالت التعليمية للطالب ومراجعتها خالل خمس 

وأربعني (45) يوًما من تاريخ استالم املنطقة التعليمية طلبًا بذلك. يتعني 

عىل اآلباء/األوصياء أو الطالب املؤهلني تسليم أمني سجالت املنطقة 

التعليمية طلبًا خطيًّا يحدد السجالت التي يرغبون يف معاينتھا، وعندها 

يقوم أمني السجالت بإجراء الرتتيبات الخاصة بالوصول إليھا وإخطار 

األب/الويص أو الطالب املؤهل بوقت معاينة السجالت ومكانها.

 

2.  حق طلب تعديل السجالت التعليمية للطالب التي يعتقد األب/الويص أو 

الطالب املؤهل أنھا غري دقيقة أو مضللة، ويحق لآلباء/ األوصياء أو الطالب 

املؤهلني أن يطلبوا من املنطقة التعليمية تعديل سجل يعتقدون أنه غري 

دقيق أو مضلل، ويجب أن يكتبوا إىل مدير املدرسة، محددين بشكل واضح 

جزء السجل الذي يودون تغيريه، وأن يحددوا ملاذا يعترب غري دقيق أو مضلاًل. 

إذا قررت املنطقة التعليمية عدم تعديل السجل حسب طلب األب/الويص أو 

الطالب املؤهل، فستقوم املنطقة التعليمية بإخطار األب/الويص أو الطالب 

املؤهل بالقرار وإبالغھم بحقھم يف جلسة استامع فيام يتعلق بطلب التعديل. 

سيتم تزويد األب/الويص أو الطالب املؤهل مبعلومات إضافية عن إجراءات 

جلسة االستامع عندما يتم إخطارهم بحق الحصول عىل جلسة استامع.

3.  يحق لآلباء/األوصياء أو الطالب املؤهلني معاينة املعلومات أو مراجعتها، 

حتى عندما يكون الطالب معااًل مبوجب قانون رضيبة الدخل، وعندما يقوم 

الطالب بانتھاك القانون أو قواعد املدرسة املتعلقة بتعاطي الكحول أو إساءة 

استخدام املواد (وكان الطالب تحت سن 21 عاًما)، وعندما تكون هناك حاجة 

 إىل املعلومات لحامية صحة الطالب أو األفراد اآلخرين أو سالمتهم.

4.   حق املوافقة عىل الكشف عن معلومات التعريف الشخصية املتضمنة يف 

السجالت التعليمية للطالب، باستثناء ما يتجاوز الحد الذي يسمح فيه قانون 

الحقوق التعليمية وخصوصية األرسة (FERPA) بالكشف عن املعلومات دون 

موافقة. ومن بني االستثناءات التي تسمح بالكشف دون موافقة: الكشف 

الذي تعتربه املنطقة التعليمية رضوريًّا لحامية صحة الطالب أو األفراد اآلخرين 

وسالمتهم، والكشف ملسؤويل املدرسة الذين لديھم مصالح تعليمية مرشوعة. 

إن مسؤول املدرسة هو شخص تعيِّنه املنطقة التعليمية كإداري، أو مرشف، أو 

موجه، أو عضو بهيئة الدعم (مبا يتضمن الكادر الصحي أو الطبي والعاملني 

يف وحدة إنفاذ القانون)؛ أو شخص ضمن مجلس إدارة املدرسة؛ أو شخص 

أو رشكة تعاقدت معھا املنطقة التعليمية لتأدية مھمة خاصة (مثل محاٍم، أو 

محقق، أو استشاري طبي، أو اختصايص معالجة)؛ أو أب/ويص، أو طالب ضمن 

لجنة رسمية، مثل لجنة تأديبية أو لجنة شكاوى، أو يساعد مسؤول مدرسة 

آخر يف إنجاز مھامه. إن ملسؤول املدرسة مصلحة تعليمية مرشوعة إذا كان 

املسؤول بحاجة إىل مراجعة سجل تعليمي يف إطار تأدية مسؤوليته املھنية.

وبناًء عىل طلب ُمقدم، تقوم املنطقة التعليمية بالكشف 

عن السجالت التعليمية دون موافقة ملسؤويل منطقة 

تعليمية أخرى يسعى الطالب أو ينوي االلتحاق بھا.
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حق تقديم شكوى لدى وزارة التعليم األمريكية بخصوص اإلخفاقات املزعومة 

للمنطقة التعليمية يف االمتثال ملتطلبات قانون الحقوق التعليمية وخصوصية 

األرسة (FERPA). اسم املكتب الذي يطبق القانون وعنوانه هو:

مكتب االمتثال لسياسة العائلة

وزارة التعليم األمريكية

 400 Maryland Avenue S.W. 

Washington, D.C. 20202-8520

هيئة التدريس

يكون لهيئة التدريس أو مسؤويل املدرسة الذين لھم مصلحة تعليمية مرشوعة 

تتعلق بأحد الطالب الحق يف الوصول إىل املجلد الرتاكمي وأي سجالت تكميلية.

املناطق التعليمية 

 تحصل املناطق التعليمية األخرى عىل السجالت مبوجب طلب رسمي من املنطقة 

التعليمية التي يتبعها الطالب، ما مل تكن هناك رسوم أو غرامات مستحقة عىل 

الطالب. ويف هذه الحالة، سيتم تزويد مدرسة االلتحاق بالسجالت املتعلقة بأداء 

الطالب عىل املستوى األكادميي والتسكني الخاص، وكذلك تاريخ التطعيامت 

واإلجراءات االنضباطية خالل يوَمني دراسيَّني، أما املستندات الرسمية، فسيتم 

احتجازها إىل حني سداد الرسوم أو الغرامة. سيتم إبالغ املدرسة املضطلعة 

بالتسجيل بأن الحجز عىل املستندات الرسمية نظرًا إىل وجود رسوم أو غرامات مل 

يتم سدادها. ويف أثناء فرتة نقل السجالت، يجوز للوالد/الويص أو الطالب البالغ 

أن يحصل عىل نسخة من السجالت عىل نفقته إذا ما طلب ذلك، وسوف يحظى 

بفرصة الطعن عىل محتويات السجالت. يتم إعالم اآلباء/األوصياء من خالل 

كتيب حقوق الطالب وواجباته السنوي بأن سجالت الطالب ستُنقل إىل املدرسة 

األخرى التي تم تسجيل الطالب فيها أو التي يعتزم الطالب التسجيل فيها.

األشخاص اآلخرون واملؤسسات األخرى

يجوز للموظفني املعنيني طلب مراجعة مستندات أي طالب. يتم إعالم كل 

أب/ويص أو طالب بالغ سنويًّا عىل األقل بأن هذا الطلب لن يتم قبوله 

إال بعد الحصول عىل ترصيح موقَّع من األب/الويص أو الطالب البالغ. 

وال يتم كشف البيانات املُضمنة يف املجلد الرتاكمي والسجالت التكميلية 

الخاصة بأي طالب إىل أشخاص ومؤسسات غري الطالب، والوالد/الويص، 

وهيئة التدريس، واملناطق التعليمية األخرى إال بعد الحصول عىل موافقة 

خطية من الوالد/الويص أو الطالب البالغ مع االستثناءات التالية:

1.  يجوز الكشف عن بيانات الدليل علًنا دون الحاجة إىل املوافقة عىل 

رشط أن يتم إعالم الوالد/الويص أو الطالب البالغ سنويًّا بنية املدرسة 

يف الكشف عن هذه البيانات، وعىل رشط أن تُتاح له فرصة تحديد 

عدم الكشف عن هذه البيانات دون الحصول عىل موافقة مسبقة 

عىل ذلك. وال يجوز الكشف عن هذه البيانات ألسباب تجارية.

تُعرف بيانات الدليل عىل أنھا اسم الطالب؛ و/أو تاريخ التسجيل واملشاركة 

يف األنشطة والرياضات املُعرتف بھا رسميًّا؛ و/أو وزن أعضاء فرق األلعاب 

الرياضية وأطوالهم؛ و/أو الدرجات؛ و/أو أوسمة الرشف واملكافآت التي 

يها و/أو املدارس التي تم الحضور إليها يف املنطقة التعليمية،  تم تلقِّ

والعمل الذي قام به الطالب ألغراض املدرسة ومنشوراتھا؛ و/أو الصور 

الفوتوغرافية الخاصة بالطالب ألغراض املدرسة ومنشوراتھا. لن تتم إتاحة 

عناوين السكن الفعلية الخاصة باملشاركني يف برنامج رسية العناوين يف 

الوالية كمعلومات دليل، وال تُعد أرقام الضامن االجتامعي، أرقام تعريف 

الطالب (ذات عوامل املصادقة مثل كلمة املرور الرسية أو رقم التعريف 

الشخيص) أو معلومات تعريف الشخصية األخرى معلومات دليل.

2.  يجوز الكشف عن البيانات إىل املمثلني املفوضني للمراقب 

املايل العاّم للواليات املتحدة، و/أو مفوض التعليم، و/أو أي رئيس 

إداري ألي هيئة تعليمية أو سلطات تعليمية يف الوالية فيام يتعلق 

بتدقيق برامج التعليم املدعومة فيدراليًّا، أو تقييمها، أو فيام 

يتعلق بإنفاذ املتطلبات القانونية الفيدرالية لھذه الربامج.

3.  كام يجوز الكشف عن البيانات إىل املوظفني املحليني وموظفي الوالية من 

األشخاص الذين تم طلب اإلبالغ عن هذه املعلومات لھم أو اإلفصاح عنھا 

عىل وجه التحديد مبوجب القانون األسايس لوالية واشنطن (أمثلة: اإلبالغ عن 

سوء معاملة األطفال، أو حاالت اإلحالة إىل محكمة األحداث املختصة بحاالت 

التغيب عن املدرسة أو مجلس التغيب عن املدرسة املحيل املجتمعي).

4.  يجوز الكشف عن البيانات إىل املؤسسات التي تُجري دراسات 

للھيئات التعليمية لغرض تطوير االختبارات التََّنبُِّئيَّة، أو التحقق من 

صحتھا، أو إجرائها، أو تحسني العملية التعليمية، وذلك إذا ما تم 

إجراء تلك الدراسات بطريقة ال تسمح بتعريف هوية الطالب وآبائھم/

أوصيائھم ألشخاص غري ممثيل تلك املؤسسات، وإذا ما تم تدمري تلك 

البيانات عندما تنعدم الحاجة إليھا للغرض الذي ُجمعت من أجله.

5.  يجوز الكشف عن البيانات مبا يتوافق مع أي أمر قضايئ أو مذكرة استدعاء 

صادرة بصورة قانونية، مبا يتضمن أوامر املحكمة من طرف واحد مبوجب 

القانون الوطني األمرييك رشيطة أن يتم بذل جھود معقولة إلعالم الوالد/

الويص أو الطالب البالغ مسبًقا بھذا االلتزام، إال إذا كان هذا اإلشعار غري 

مسموح به بأمر املحكمة أو مذكرة منھا. وامتثااًل لقانون الباحث العلمي 

غري املنقطع الفيدرايل لعام 2013، عندما يكون أحد الوالَدين طرفًا يف دعوى 

قضائية تنطوي عىل إساءة معاملة األطفال أو إهاملھم (عىل النحو املحدد 

يف املادة 3 من قانون حامية األطفال من أفعال االضطهاد واإلهامل) (املادة 

42 من قانون الواليات املتحدة الفقرة رقم 5101) أو مسائل اإلعالة، وصدور 

األمر يف سياق هذا اإلجراء، لن تكون املقاطعة مطالبة بتقديم إشعار إضايف 

(أي باإلضافة إىل إخطار املحكمة) إىل الوالد قبل اإلفصاح عن املعلومات.
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6.  يجوز الكشف عن البيانات إىل األشخاص املعنيني والھيئات املناسبة فيام 

يتعلق بأي حالة طوارئ؛ وذلك ألجل حامية صحة الطالب أو األشخاص 

اآلخرين أو سالمتهم، وتراعي املنطقة التعليمية كلية الظرف وتحدد ما إذا 

كان هناك تھديد واضح وكبري لصحة الطالب أو األفراد اآلخرين أو سالمتهم. 

وعندما يتم الكشف عن بيانات من سجل الطالب، بخالف بيانات الدليل إىل 

أي شخص أو مؤسسة غري هيئة التدريس، يتم االحتفاظ بسجل لھذا الكشف 

كجزء من السجل الخاص بھذا األمر. ال يتم قبول الطلبات الھاتفية للحصول 

عىل معلومات متعلقة بالطالب حتى يتم التعرف عىل هوية املتصل وحتى 

ح للمتصل بالحصول عىل البيانات مبوجب أحكام هذه اإلجراءات. يتم  يرُصَّ

إنشاء سجل بأي عملية كشف عن البيانات، ويتم وضعھا يف املجلد الرتاكمي 

الخاص بالطالب. يتضمن سجل االطالع هذا تاريخ االطالع، واسم الطرف 

الذي تم منحه إمكانية االطالع، واملصلحة التعليمية املرشوعة للطرف الذي 

تم منحه إمكانية االطالع (النموذج: سجل االطالع عىل سجالت الطالب).

7.  وامتثااًل لقانون الباحث العلمي غري املنقطع الفيدرايل لعام 2013، ميكن 

الكشف عن املعلومات املتعلقة بالطالب يف الرعاية الرتبوية دون موافقة خطية 

مسبقة من الوالد أو الطالب املؤهل إىل األخصائيني االجتامعيني يف الوكاالت أو 

غريهم من ممثيل الوالية أو وكاالت رعاية الطفولة املحلية أو املنظامت القبلية 

املسؤولة قانونيًّا عن رعاية الطالب وحاميته، ألغراض تتعلق بخطة حالة الطالب.

8.  يحق لطالب املدرسة الثانوية و/أو الوالد/الويص منح املنطقة 

التعليمية السلطة التي تخول للموظفني املعنيني مراجعة مستنداته.

السجالت الصحية الرسية

يجب االحتفاظ بالسجالت الصحية الرسية يف مكان آمن ميكن الوصول إليه 

من ِقبَل املدير/نائبه و/أو ممرضة املدرسة فقط، إال إذا تم الحصول عىل إذن 

مناسب مبوجب قانون واشنطن املنقح 70.02، السجالت الطبية - الوصول إىل 

معلومات الرعاية الصحية والكشف عنها. يغطي قانون الحقوق التعليمية 

وخصوصية األرسة (FERPA) هذه السجالت أيًضا، ما يسمح للوالد/الويص 

مبراجعة ومامرسة الحقوق الواردة يف هذا القانون فيام يتعلق بالسجالت. 

وهناك معيار أعىل للرسية وحقوق خصوصية للطالب القارص فيام يتعلق 

بالسجالت التي تخص فريوس العوز املناعي البرشي (HIV)، واألمراض 

املنقولة جنسيًّا، واملعالجة من املخدرات أو الكحول، وعالج الصحة النفسية، 

وتنظيم األرسة أو اإلجھاض. يعترب الكشف عن املعلومات التي تخص األمراض 

املنقولة جنسيًّا، وفريوس العوز املناعي البرشي (HIV)، واملعالجة من 

املخدرات أو الكحول أكرث تقييًدا من الكشف عن البيانات الطبية العادية.

 الطعون وجلسات االستامع

 تُبلغ املدارس واإلدارات الوالد/الويص أو الطالب البالغ بحقوقه فيام 

يتعلق بسجالت الطالب من خالل تقديم إشعار بالعنارص التالية: 

A.  أنواع السجالت املحفوظة؛

B.  اسم األمني؛

C.  شخص غري الوالد/الويص أو الطالب البالغ ميلك حق االطالع 

عىل السجالت واألغراض املنشودة من هذا االطالع؛

D.  حقوق الفحص، واملراجعة، والطعن، واالستامع؛

E.  الحقوق الحالية للطالب الُقرص؛

F.  تكاليف نسخ السجالت؛ و

G.  فئات بيانات الدليل.

تحتوي النامذج املستخدمة فيام يتعلق بھذه اإلجراءات عىل 

البيانات املطلوبة وفًقا للقانون املتعلقة بإخطار اآلباء/األوصياء، 

والطالب البالغني، واألشخاص اآلخرين بحقوقھم وواجباتھم.

وعند الفحص واملراجعة، يجوز للوالد/الويص أو الطالب البالغ الذي تم منحه 

حق االطالع عىل السجالت، الطعن يف مدى صحة ودقة أي سجل يتعلق 

بصورة مبارِشة بالطالب وطلب التصحيح أو الحذف، كام يجوز لألمناء (املعلم، 

املستشار، املمرضة، اختصايص علم النفس) قبول هذه الطلبات التي تقيض 

بتصحيح أو حذف السجالت املضللة أو التي تنتھك الخصوصية أو غري الدقيقة، 

رشيطة أن يوافق كبري األمناء (مدير املدرسة أو رئيس القسم) عىل ذلك.

ويف حال رفض كبري األمناء التصحيح أو الحذف املطلوب، يجوز للوالد/الويص أو 

الطالب الراشد طلب عقد جلسة استامع غري رسمية أمام املرشف أو الشخص املُعني 

والتي يجب عقدها يف غضون عرشة (10) أيام مدرسية من تلقِّي هذا الطلب. 

وخالل جلسة االستامع، يراجع املرشف أو الشخص املعني الحقائق عىل النحو الذي 

يعرضه الوالد/الويص أو الطالب البالغ واألمني، ويقرر األمر بالتصحيح أو الحذف 

املطلوب أو رفضه. يُرسل املرشف أو الشخص املُعني قراره الخطي إىل الوالد/

الويص أو الطالب البالغ يف غضون عرشة (10) أيام مدرسية من جلسة االستامع.

وعند رفض التصحيح أو الحذف من ِقبَل املرشف أو الشخص املُعني، يجوز للوالد/

الويص أو الطالب البالغ أن يطلب خطيًّا عقد جلسة استامع أمام مجلس اإلدارة، 

حيث يلزم عقد تلك الجلسة يف اجتامع املجلس العادي التايل. وخالل جلسة 

االستامع هذه، التي يجب أن تكون رسية، يراجع مجلس اإلدارة الحقائق عىل النحو 

الذي يعرضه الوالد/الويص أو الطالب البالغ وكبري األمناء، ويقرر األمر بالتصحيح 

أو الحذف املطلوب أو رفضه. يُرسل مجلس اإلدارة قراره الخطي إىل الوالد/

الويص أو الطالب البالغ يف غضون عرشة (10) أيام مدرسية من جلسة االستامع.

يجوز لآلباء/األوصياء أو الطالب البالغني الذين يطعنون يف مدى صحة ودقة 

سجالت الطالب إدراج توضيح خطي باعرتاضاتھم عىل هذه السجالت.

حفظ سجالت الطالب

يكون مدير الطالب أو مستشاره أو معلمه هو أمني املجلد الرتاكمي 

والسجالت التكميلية، بينام يكون منسق الخدمات الخاصة هو أمني 

السجالت التكميلية لطالب تعليم ذوي االحتياجات الخاصة. يجوز االحتفاظ 

بنسخ مزدوجة من كل تقارير دراسات الحالة اإلرشادية والتقارير املأخوذة 

من الھيئات غري املدرسية التي وردت يف السجل التكمييل للطالب، يف 

مكتب املنطقة التعليمية تحت إرشاف املرشف او الشخص املُعني.

يقوم األمني مبا ييل:

https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=70.02
https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=70.02
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1.  يحتفظ فقط بتلك السجالت املرُصح بھا مبوجب هذه اإلجراءات؛

2.  يحمي سجالت الطالب من االستخدام والترصف غري املرصح بھام؛

3.   يحتفظ بسجالت االطالع؛

4.   يقبل طلبات االطالع الخاصة بالوالد/الويص أو الطالب البالغ؛

5.   يحذف السجالت أو يصححھا بعد الحصول عىل موافقة 

عىل ذلك من كبري األمناء أو بعد صدور أمر بذلك من 

املرشف أو الشخص املعني أو من مجلس اإلدارة؛ و

6.  يتبع الجدول الزمني ملراجعة السجالت واإلجراءات 

التي تم إرساؤها من ِقبَل كبري األمناء.

ويجوز لكبري األمناء أن يتحمل واجبات األمناء وعليه أن:

1.  يطلب سجالت الطالب من املدارس األخرى؛

2.  يحافظ عىل أمان سجالت الطالب؛

3.  ينقل السجالت ويدمرها ويحذفھا وفًقا ملا هو مسموح به؛

4.  يرُشف عىل أنشطة األمناء؛

5.  يعقد جلسات استامع غري رسمية ومينح املوافقات 

عىل عمليات التصحيح أو الحذف املطلوبة من ِقبَل اآلباء/

األوصياء أو الطالب البالغني، أو يرفضھا؛ 

6.  يضع الجداول الزمنية ملراجعة السجالت واإلجراءات الالزمة 

لذلك ملدارسھم أو إداراتھم مبا يتوافق مع إجراءات إدارة عملية 

التخلص من السجالت (تتم مراجعة درجات االختبار النفيس سنويًّا 

لتحديد صلتھا باالحتياجات التعليمية املستمرة للطالب)؛

7.  فور انتقال الطالب إىل مرحلة تالية (من االبتدائية إىل اإلعدادية، ومن 

اإلعدادية إىل الثانوية) أو فور التخرج أو االنتقال إىل مكان خارج املنطقة 

التعليمية، ينقل أي سجالت انعدمت صلتھا بوضع الربنامج التعليمي وذلك 

لحجزها أو حفظھا أو تدمريها مبا يتوافق مع إجراءات التخلص السارية؛ و

8.  يقر أمني سجالت املنطقة التعليمية يف موعد 

غايته 30 يونيو من كل عام بصحة ما ييل:

a.  عدم االحتفاظ إال بالسجالت التي تتعلق بوضع الربنامج 

التعليمي، ما مل يرُصح بخالف ذلك مبوجب القانون؛ و

b.  إكامل املراجعات املطلوبة.

يوفر أمني سجالت املنطقة التعليمية اإلرشاف الكامل عىل إدارة سجالت الطالب 

ومراقبتھا، وعليه أن يُنفذ سياسة سجالت الطالب واإلجراءات اإلدارية.

ستستخدم املنطقة التعليمية مجموعة من الطرق لحامية السجالت، مبا 

يف ذلك كلامت املرور، وأدوات التحكم املادية (مثل الخزائن املقفلة)، 

وأدوات التحكم التكنولوجية (مثل أدوات التحكم يف الوصول إىل 

السجالت اإللكرتونية املرتكزة عىل الوظيفة) واإلجراءات اإلدارية. 

التخلص من سجالت الطالب

 ميثل سجل الطالب الدائم سجل التاريخ املدريس والتحصيل األكادميي 

للطالب، ويتم استخراج السجالت الدامئة املحفوظة يف املجلد 

الرتاكمي للطالب ويتم االحتفاظ بھا قبل التخلص من املجلد.

ستقدم املنطقة التعليمية خالل عرشة (10) أيام من استالم الطلب مجموعة من 

السجالت التعليمية غري الرسمية للوالد/الويص عىل الطالب املنتقل خارج الوالية 

والذي ينطبق عليه تعريف ابن عائلة عسكرية يف مرحلة انتقالية، وعندما ينتقل 

أي طالب إىل مدرسة أخرى يف املنطقة التعليمية، يتم نقل كل السجالت مبا يف ذلك 

السجل الدائم للطالب إىل املدرسة األخرى، وعندما ينتقل أي طالب إىل مدرسة 

خارج املنطقة التعليمية، يتعني عىل كبري األمناء أن ميحو املجلد الرتاكمي املعني 

بكل البيانات غري ذات الصلة وغري الرسمية. ويتم إرسال نسخة من كل السجالت 

إىل املدرسة مقدمة الطلب، إال إذا كان عىل الطالب رسوم أو غرامات مستحقة. 

ففي هذه الحالة، سيتم تزويد مدرسة االلتحاق بالسجالت املتعلقة بأداء الطالب 

عىل املستوى األكادميي والتسكني الخاص وكذلك تاريخ التطعيامت واإلجراءات 

االنضباطية خالل يومني دراسيني، وسيتم إرسال السجالت يف أرسع وقت ممكن، 

ولن يتم إرسال املستندات الرسمية حتى سداد الرسوم والغرامات املستحقة. سيتم 

إبالغ املدرسة املضطلعة بالتسجيل بأن الحجز عىل املستندات الرسمية نظرًا إىل 

وجود رسوم أو غرامات مل يتم سدادها، كام يتم االحتفاظ باملجلد الرتاكمي ملدة 

ثالثة (3) أعوام بعد تخرج الطالب أو خروجه من املنطقة التعليمية. ويف جميع 

الحاالت، تحتفظ املنطقة التعليمية بالسجل الدائم للطالب ملدة 100 عام.

يتم االحتفاظ مبحتويات السجالت التكميلية للطالب ملدة ثالثة (3) أعوام، كام 

يتم االحتفاظ بسجالت طالب تعليم ذوي االحتياجات الخاصة ملدة ستة (6) أعوام 

بعد تخرُّج الطالب أو خروجه من الربنامج. ويف الوقت الذي يتخرج فيه الطالب 

يف املدرسة أو تنقطع حاجته إىل الخدمات التعليمية الخاصة، يتم إعالم الوالد/

الويص أو الطالب البالغ بأن بيانات السجل املتعلقة بحالة اإلعاقة مل تعد رضورية.

وعند إعالم الوالد/الويص أو الطالب البالغ بحقوقه املتعلقة بھذه السجالت، يجب 

عىل املنطقة التعليمية أن تُعلِم الوالد/الويص أو الطالب البالغ بأن الطالب أو 

الوالد/الويص قد يحتاج إىل البيانات إلثبات األهلية للحصول عىل بعض املنافع 

املعينة املتعلقة ببلوغ سن الرشد، عىل سبيل املثال، الضامن االجتامعي، وأنه 

يجب عىل الوالد/الويص/ الطالب البالغ ضامن امتالكه للوثائق الرضورية، أو 

طلب نسخ من سجالت معينة من املنطقة التعليمية قبل إتالف سجالت املنطقة 

التعليمية خالل ست (6) سنوات. وعند طلب الوالد/الويص أو الطالب البالغ 

ذلك، يتم تدمري بيانات السجل املتعلقة بحالة اإلعاقة، لكن فقط عندما تفي 

السجالت مبتطلب احتجازها ملدة ست (6) سنوات مبوجب جدول االحتفاظ 

بالسجالت الخاصة باملناطق واملناطق التعليمية. ويحق للمنطقة، وفق ما تراه 

مناسبًا، اختيار االحتفاظ بھذه السجالت لفرتة زمنية أطول لغايات العمل.

يجوز للوالد/الويص أو الطالب البالغ أن يحصل، عىل نفقته الخاصة، عىل 

نسخة من جميع السجالت التي سيتم نقلھا إىل منطقة تعليمية أخرى.
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اإلتالف واسع النطاق لسجالت الطالب

بعد إيالء الرعاية وفًقا ملا يحتوي عليه القسم السابق (التخلص من سجالت 

الطالب)، يجب عىل كبري األمناء تحزيم جميع السجالت وإرسالھا إىل مكتب 

املنطقة التعليمية. يجب وضع عالمة واضحة عىل كل حزمة: “سجالت الطالب - 

لإلتالف”، عليھا التاريخ وتوقيع كبري األمناء. يجب ملء ورقة امللخص واالحتفاظ 

بھا يف املكتب، كام يجب أن توضح الورقة ما ييل: بدًءا من هذا التاريخ، قررت 

أنه يجوز إتالف السجالت التالية وفًقا ملتطلبات املقاطعة والوالية، وقد قدمتھا 

إلتالفھا”. يجب أن تكون ورقة امللخص مؤرَّخة وموقَّعة من كبري األمناء.

السجالت اإللكرتونية

تعترب السجالت اإللكرتونية (مبا يف ذلك الربيد اإللكرتوين ومحتوى الويب) 

التي تنشئها وتتلقاها املنطقة التعليمية عند تأدية العمل العاّم سجالت عامة 

ألغراض قانون واشنطن املنقح 40.14 وستتم إدارتھا مبا ينسجم مع القوانني 

واألنظمة الحاكمة لالحتفاظ بالسجالت العامة، والكشف عنھا، وإتالفھا، 

وأرشفتھا. وستقوم املنطقة التعليمية بإدارة السجالت اإللكرتونية طبًقا لألحكام 

نفسها كمستندات ورقية كام ورد يف جداول االحتفاظ بالسجالت، وسيتم 

االحتفاظ بالسجالت اإللكرتونية يف صيغة إلكرتونية وتبقى أصلية وقابلة 

لالستخدام والبحث واالسرتجاع طوال فرتة االحتفاظ املحددة. وستحتفظ 

املنطقة التعليمية بالسجالت اإللكرتونية املحددة لألرشيف يف الصيغة األصلية 

إىل جانب األجھزة والربمجيات الالزمة لقراءة البيانات، إال إذا تم ترحيل 

البيانات إىل نظام جديد بنجاح (ستحتفظ املنطقة التعليمية بالسجالت امتثااًل 

لجدول االحتفاظ بالسجالت العامة للمناطق التعليمية ومناطق الخدمات 

http://www.sos.wa.gov/ التعليمية يف والية واشنطن املتوفرة عىل املوقع

archives/RecordsManagement/Records-Retention-Schedules-

.for-School-Districts-and-Educational-Service-Districts.aspx

الطالب الذين يستقلون حافالت 

املدارس أو غري ذلك من وسائل 

املواصالت التي توفرها املنطقة 

التعليمية

السياسة 3244  

تنطبق قواعد السلوك وتوقعات السلوك التي ترسي عىل الطالب يف 

املدارس وفصول الدراسة (السياسة 3240، التوقعات والعقوبات املتعلقة 

بسلوك الطالب) عىل الطالب الذين يستقلون الحافالت املدرسية 

ووسائل املواصالت األخرى املقدمة من املنطقة التعليمية.

قد يكون سوء سلوك الطالب يف الحافلة املدرسية أو وسيلة املواصالت األخرى 

املقدمة من ِقبل املنطقة التعليمية سببًا يف فرض إجراء تصحيحي. يصدر قرار 

الحرمان من استقالل الحافلة املدرسية أو غري ذلك من وسائل املواصالت 

التي تقدمها املنطقة التعليمية مبعرفة مدير املدرسة أو الشخص املعني.

قد يضع املرشف أو الشخص املعنّي قواعد سلوكية خطية إضافية 

للطالب الذين يستقلون الحافالت املدرسية أو غري ذلك من 

وسائل املواصالت التي توفرها املنطقة التعليمية.

اإلجراء

  3244P

تم وضع القواعد والتوقعات التالية لسالمة الطالب الذين يستقلون 

الحافالت املدرسية أو غري ذلك من وسائل املواصالت التي توفرها 

املنطقة التعليمية. أي إشارة إىل كلمة “حافلة” يف هذا اإلجراء 

ستشمل وسائل املواصالت التي توفرها املنطقة التعليمية.

سيتم منح نسخة من هذه القواعد لكل طالب يف كتيب حقوق الطالب وواجباته.

 قد يخضع الطالب الذين ينتهكون أيًّا من هذه القواعد/التوقعات 

إلجراء تصحيحي قد يصل إىل الفصل و/أو الحرمان من استقالل 

الحافلة، كام قد يخضع الطالب أيًضا إلجراء تصحيحي وفق السياسة 

3240، التوقعات والعقوبات املتعلقة بسلوك الطالب.

https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=40.14
https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=40.14
http://www.sos.wa.gov/archives/RecordsManagement/Records-Retention-Schedules-for-School-Districts-and-Educational-Service-Districts.aspx.
http://www.sos.wa.gov/archives/RecordsManagement/Records-Retention-Schedules-for-School-Districts-and-Educational-Service-Districts.aspx.
http://www.sos.wa.gov/archives/RecordsManagement/Records-Retention-Schedules-for-School-Districts-and-Educational-Service-Districts.aspx.
http://www.sos.wa.gov/archives/RecordsManagement/Records-Retention-Schedules-for-School-Districts-and-Educational-Service-Districts.aspx.
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-500/3240%20Student%20Conduct%20Expectations%20and%20Sanctions.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-500/3240%20Student%20Conduct%20Expectations%20and%20Sanctions.pdf
https://www.everettsd.org/domain/1493
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-500/3240%20Student%20Conduct%20Expectations%20and%20Sanctions.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-500/3240%20Student%20Conduct%20Expectations%20and%20Sanctions.pdf
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قبل ركوب الحافة

1.  يجب أن يكون الطالب يف انتظار الحافلة يف املحطة املحددة مبا 

ال يقل عن خمس (5) دقائق من وقت وصول الحافلة املجدول.

2.   يف أثناء انتظار الطالب وصول الحافلة، عليهم الوقوف عىل مسافة آمنة 

من الطريق وتجنب األنشطة غري اآلمنة التي قد تؤدي إىل تعرضهم إلصابة 

أنفسهم أو اآلخرين. يشكل الطالب صًفا واحًدا عند اقرتاب الحافلة.

3.  من املتوقع أن يحرتم الطالب حقوق وممتلكات اآلخرين.

4.  عىل الطالب الذين يعربون الطريق للصعود عىل منت الحافلة فعل 

ذلك من أمام الحافلة، وليس من خلفها مطلًقا، وبعد أن يشري إليهم 

السائق مبا يعني أنه من اآلمن بالنسبة إليهم القيام بذلك، كام يجب 

أال يقرتب الطالب من الحافلة إال عند توقفها التام وفتح الباب.

 أثناء وجود الطالب عىل منت الحافلة

1.  يخضع الطالب إلرشاف سائق الحافلة وسلطته عند وجودهم 

عىل منت الحافلة، أو ركوبهم، أو مغادرتهم. وقد يرتتب عىل السلوك 

امليسء أو األهوج و/أو السلوك الهّدام و/أو اللغة أو اإلشارات البذيئة 

التي توّجه إىل السائق أو أي من الركاب اآلخرين، إجراء تصحيحي. 

ويُعد التحرش والرتهيب والتنمر أيًّا كان نوعه محظوًرا.

2.  ومن املتوقع أن يعرّف الطالب أنفسهم عىل الفور وطواعية عندما 

يطلب السائق منهم ذلك، وقد يتم تخصيص مقعد للطالب عىل منت الحافلة 

بحيث يُتوقع منه أن يجلس عليه دامئًا يف أثناء وجوده عىل منت الحافلة.

3.  يجب عىل الطالب التقيد بقواعد السلوك نفسها التي يتقيدون بها يف 

فصول الدراسة عندما يكونون عىل منت الحافلة، كام يجب عىل الطالب 

الترصف بطريقة ال تتسبب يف تشتيت السائق وال تزعج الركاب اآلخرين 

عىل منت الحافلة. ومن املسموح به إجراء املحادثات بصوت منخفض.

4.  يُعد استخدام التكنولوجيا يف مدارس إيفريت العامة من املزايا وال 

يُعد ضمن الحقوق، وقد يتم إلغاء هذه امليزة مبعرفة املدير أو مساعد 

املدير أو الشخص املعني من ِقبَل املدير. يخضع االستخدام املرصح به يف 

املدرسة وعىل منت الجافلة للسياسة 3245P، التكنولوجيا، وكذلك السياسة 

3246 واإلجراء 3246P، األجهزة الشخصية اإللكرتونية وقواعد املدرسة.

5.  ومن املتوقَّع أن يركب الطالب الحافلة وينزلوا منها بطريقة آمنة ومنظمة. 

وعند الصعود عىل منت الحافلة، يذهب الطالب مبارشًة إىل مقاعدهم 

ويظلون فيها يف أثناء تحرك الحافلة، وعند التجهيز للنزول من الحافلة، 

يجب أن يظل الطالب جالسني وال يقفوا حتى توقف الحافلة التام.

6.  األشياء املحظورة يف املدرسة محظورة أيًضا عىل منت الحافلة، 

مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص: جميع أنواع الحيوانات 

(باستثناء حيوانات الخدمة)، واألسلحة النارية، واألسلحة، واملخدرات، 

واملرشوبات الكحولية، والتبغ، واملنتجات الشبيهة بالتبغ، واملواد 

رسيعة االشتعال، والحاويات القابلة للكرس، وأضواء الليزر، وجميع 

األشياء التي قد تؤثر بشكل سلبي يف سالمة الحافلة والركاب. 

ال يجوز وضع األشياء الثقيلة أو الحادة أو كبرية الحجم (مثل 

اآلالت املوسيقية الكبرية) أو غري ذلك من املواد التي رمبا تكون 

خطرة يف حال وقوع حادث أو توقف طارئ (مثل كرات السلة، أو 

املعدات الرياضية األخرى غري املحمولة يف حقيبة رياضية/للياقة 

البدنية) من دون تأمني يف منطقة الركاب عىل منت الحافلة.

7.  يجب أال يفتح الطالب نوافذ الحافلة إال بعد استئذان 

سائق الحافلة، كام يجب أال يقوم الطالب بوضع أي أجزاء من 

أجسامهم خارج نافذة الحافلة، ويجب أال يتم إلقاء األشياء أو 

متريرها عرب النوافذ أو األبواب املفتوحة عىل منت الحافلة.

8.  يجب عىل الطالب استقالل الحافلة املخصصة لهم والنزول منها 

يف املحطات املخصصة، ما مل يتم ترتيب ما يخالف ذلك مسبًقا 

مبعرفة الوالد/الويص وبإذن من مدير املدرسة/الشخص املعنّي.

نظافة الحافلة

1.  يساعد الطالب يف نظافة الحافلة املدرسية من خالل 

تنظيف ما يتسببون فيه من فوىض قبل النزول من الحافلة، 

وأخذ جميع متعلقاتهم معهم عند ترك الحافلة. 

2.  يجب تجنب تناول األطعمة واملرشوبات يف أثناء 

استقالل الحافلة، ما مل يرُصح سائق الحافلة بذلك.

إجراءات الطوارئ

1.  ستكون هناك نسخة من إجراءات الطوارئ عىل منت كل حافلة مدرسية. 

ويُجري السائق تدريبات الخروج يف حاالت الطوارئ للطالب سنويًّا وفق 

ما تتطلبه السياسة 6605، ركوب الطالب اآلمن للحافلة املدرسية.

2.  يف حالة وجود حالة طوارئ، يجب عىل الطالب اتباع إجراءات الخروج 

يف حاالت الطوارئ املعتمدة يف تدريبات الخروج يف حاالت الطوارئ، كام 

يجب عىل الطالب االمتناع عن العبث بأبواب و/أو معدات الطوارئ.

3.  عند توقف الحافلة عند معرب للسكك الحديدية، يجب عىل 

الطالب أن يظلوا يف حالة صمت لتجنب تشتيت انتباه السائق.

https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-46801/3246%20Use%20of%20Personal%20Electronic%20Devices.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-5935/3245P.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-5935/3245P.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-46802/3246P%20Use%20of%20Personal%20Electronic%20Devices.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-46802/3246P%20Use%20of%20Personal%20Electronic%20Devices.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-46801/3246%20Use%20of%20Personal%20Electronic%20Devices.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-44461/6605%20Student%20Safety%20Riding%20School%20Buses.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-44461/6605%20Student%20Safety%20Riding%20School%20Buses.pdf
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نظام كامريات املراقبة بالفيديو األمني 

عىل منت الحافالت املدرسية

قد يتم تزويد حافالت املنطقة التعليمية بنظام كامريات املراقبة 

بالفيديو األمني وفًقا للسياسة 6505 واإلجراء 6505P، نظام كامريات 

املراقبة بالفيديو األمني يف مرافق املنطقة التعليمية. يعمل نظام 

الكامريات األمني املثبت عىل حافالت املنطقة التعليمية عىل:

1.  ضامن سالمة الطالب وهيئة التدريس؛ 

2.  حامية ملكية املنطقة التعليمية؛ و

3.  املساعدة يف إنفاذ سياسات املنطقة التعليمية واإلجراءات والقواعد.

التقنيات

السياسة 3245  

يقر مجلس اإلدارة بأهمية التقنية يف توفري تعليم عايل الجودة وفرص تعليمية 

للطالب، ويعتقد مجلس اإلدارة أن سھولة الوصول إىل املوارد التقنية واملھارات التي 

يطورها الطالب تلعب دوًرا مهامًّ يف عملية التعلم ونجاح الطالب يف املستقبل.

سيقوم املرشف بوضع إجراءات وتشجيع الطالب عىل استعامل التقنية 

وشبكات أجھزة الكمبيوتر الخاصة باملنطقة التعليمية، مع وضع ضوابط 

معقولة الستعامل هذه األجھزة بطريقة قانونية وفعالة ومناسبة.

وللمساعدة عىل ضامن سالمة الطالب ومواطنته من خالل أنشطة أخالقية 

مناسبة عرب اإلنرتنت، تتم توعية الطالب بشأن السلوك الصحيح عرب اإلنرتنت، 

مبا يف ذلك التفاعل مع األفراد اآلخرين عىل مواقع الويب لشبكات التواصل 

االجتامعي ويف غرف املحادثات والتوعية بالتنمر عىل اإلنرتنت واالستجابة له.

اإلجراء

  3245P

أصبح استخدام الطالب للتقنية يف األغراض التعليمية أمرًا يوميًّا. إن هدف 

مدارس إيفريت العامة هو توفري وسيلة للطالب للوصول إىل املعلومات 

والتقنية واكتساب مهارات تقنية. إن التكنولوجيا هي جزء ال يتجزأ من 

املنھج والبيئة املادية والعملية التعليمية. وألغراض هذه السياسة، تتضمن 

كلمة “التقنية” عىل سبيل املثال ال الحرص، أجھزة الكمبيوتر، واألجهزة 

املادية، والربمجيات، والشبكة، والوصول إىل اإلنرتنت، واملاسحات، والطابعات، 

.(PED) وأجھزة الفاكس، والكامريات، واألجھزة اإللكرتونية الشخصية

 باإلضافة إىل ذلك، تشجع مدارس إيفريت العامة عىل استخدام األجھزة اإللكرتونية 

الشخصية (مثل الھواتف الذكية، وأجھزة الكمبيوتر اللوحي، وأجھزة الكمبيوتر 

املحمول، وأجهزة النوت بوك، وأجھزة الكمبيوتر الشخصية، والھواتف الخلوية، 

واألجھزة اإللكرتونية األخرى املشابھة). ارجع إىل اإلجراء 3246P للحصول عىل 

معلومات عن االستخدام املالئم لألجھزة اإللكرتونية الشخصية. ميكن أن يلعب 

الجھاز اإللكرتوين الشخيص دوًرا إيجابيًّا يف تقدم عملية تعلم طالبنا. تسمح شبكة 

مدارس إيفريت الالسلكية للطالب بالوصول إىل اإلنرتنت باستخدام حساب شبكة 

املنطقة التعليمية وجھاز إلكرتوين شخيص. وألغراض هذا اإلجراء، تشمل “الشبكة”، 

عىل سبيل املثال ال الحرص، مجموعة من األجھزة املتصلة عرب شبكة سلكية أو 

السلكية متلكھا وتشغلھا املنطقة التعليمية ملنح املستخدمني املخولني القدرة عىل 

مشاركة املوارد الرقمية، وتخزينھا، والوصول إليھا، إضافًة إىل املحتوى املوجود 

عىل جھاز كمبيوتر متصل آخر، أو جھاز شبكة اتصال، أو خدمة عرب اإلنرتنت.

استعامل التقنيات العادل

1.  سيكون ملدارس املنطقة التعليمية وصول عادل للتقنيات 

وتوفري فرص تعليمية الستعامل هذه التقنيات.

2.  يستفيد الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة، مبا يف ذلك هؤالء 

الذين تم تعريفھم بأنهم يعانون من إعاقة، إىل درجة كبرية من استعامل 

التقنية. ويف العديد من الحاالت، تزيل التقنية عوائق التعلم.

االستعامل املناسب

1.  تتوقع املنطقة التعليمية من الطالب استعامل 

التقنية املتوفرة بفعالية وبشكل مناسب.

2.  تم وضع إجراءات سالمة مناسبة لضامن أمن 

املنطقة التعليمية وبيانات الطالب.

3.  ميتثل جميع مستخدمي التقنية لقوانني حقوق 

الطبع والنرش والتأليف الحالية.

4.  يتم استخدام خدمات الرتشيح عىل جميع أجھزة الكمبيوتر التي 

ميكنھا االتصال باإلنرتنت، وقد تم تصميم النظام ملنع أو ترشيح الوصول 

إىل محتوى اإلنرتنت الذي ترى املنطقة التعليمية أنه غري مالئم، مبا يف 

ذلك املحتوى اإلباحي وأي صور غري مالمئة، أو بذيئة، أو ترض الُقرّص.

5.  لن يحاول أي مستخدم خرق أو تعديل التدابري األمنية 

لألجھزة والربامج، وسيقوم الطالب واملوظون بإخطار فني املوقع 

عىل الفور إذا كانوا يشتبھون بوجود عبث يف الجھاز.

6.  لن يحاول أي مستخدم تعديل املظھر املادي أو نظام التشغيل ألي معدات 

تقنية، ويشمل ذلك، عىل سبيل املثال ال الحرص، تحديثات الربامج غري املرصح 

بھا، ونسخ أو تثبيت برامج غري مرصح بها من ِقبَل املنطقة التعليمية.

https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-46809/6505P%20Video%20Security%20on%20School%20District%20Grounds%20or%20Property.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-46809/6505P%20Video%20Security%20on%20School%20District%20Grounds%20or%20Property.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-46805/6505%20Video%20Security%20on%20School%20District%20Grounds%20or%20Property.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-46805/6505%20Video%20Security%20on%20School%20District%20Grounds%20or%20Property.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-46802/3246P%20Use%20of%20Personal%20Electronic%20Devices.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-46802/3246P%20Use%20of%20Personal%20Electronic%20Devices.pdf


EVERETT PUBLIC SCHOOLS © 2019 61  كتيب حقوق الطالب وواجباته 20-2019

عناية الطالب باملعدات

يتحمل الطالب مسؤولية العناية بأجهزة الکمبيوتر املحمول املقدمة إليهم من 

ِقبَل املقاطعة وحاميتها. ويجب عىل الطالب اتباع املبادئ التوجيهية والتوصيات 

الواردة يف دليل التقنية للطالب واآلباء لضامن أّن التقنية الخاصة بهم دامئًا 

صالحة لالستخدام وال تتلف، كام يجب إبالغ إدارة املدرسة بأي تلف يلحق 

بالجهاز فوًرا وذلك باتباع العملية املبيَّنة يف دليل التقنية للطالب واآلباء.

 االستخدام العام للتنقية يف مدارس إيفريت العامة:

1.  يجب أن يبذل املستخدمون جھوًدا حثيثة للحفاظ عىل 

موارد النظام، عىل سبيل املثال، التخزين يف النظام، والنطاق 

العريض للشبكة، ورخص الربمجيات، وما إىل ذلك.

2.  ستقوم املنطقة التعليمية بتوفري التدريب املالئم 

قبل منح الطالب إمكانية الوصول إىل النظام.

األمن الشخيص

1.  يحافظ مستخدمو التقنية عىل رسية املعلومات الشخصية مثل األسامء، 

والعناوين، وأرقام الھواتف الكاملة، وصور التعرف عليھم والتي يجب أن تبقى 

رسية، وينبغي أال يقوم الطالب مطلًقا بالكشف عن مثل هذه املعلومات 

الرسية دون إذن من املعلم وويل األمر/الويص، وال يجوز ألي مستخدم إفشاء 

أي معلومات تعريف شخصية لآلخرين أو استخدامها أو نقلها دون تفويض.

2.  ينبغي أال يقوم الطالب مطلًقا بتحديد مواعيد دون إذن من ويل األمر/الويص 

عليھم لاللتقاء شخصيًّا باألشخاص اآلخرين الذين اتصلوا بھم باستخدام التقنية.

3.  يجب أن يقوم الطالب بإبالغ مدير املدرسة أو املدرس أو فرد األمن 

بأي معلومات أو رسائل غري مالمئة أو خطرية عرب اإلنرتنت، أو الربيد 

اإللكرتوين، أو الرسائل الفورية، أو املدونات، أو املنتديات اإللكرتونية، 

أو مواقع التواصل االجتامعي، أو أي وسيط إعالمي إلكرتوين آخر.

 وصول الطالب واستخدامهم للتقنية

ويُتوقع من الطالب مامرسة الفطنة واستخدام موارد الشبكة بطريقة 

مالمئة، ويجب أن يدعم كل استخدام للشبكة العملية التعليمية 

والبحث، وأن يكون متسًقا مع مهمة املنطقة التعليمية. إّن استخدام 

املوارد اإللكرتونية التي تقّدمها املنطقة التعليمية يُعد امتيازًا.

 من أجل الحفاظ عىل االمتياز، يجب عىل الطالب التعلم واالمتثال لجميع األحكام 

الواردة يف اتفاقية استخدام الطالب للتقنيات. ورمبا يشكل انتهاك أي رشط من 

رشوط االستخدام سببًا إللغاء امتياز الطالب الخاص بالوصول إىل الشبكة و/

أو إجراًء تأديبيًّا وفًقا لسياسات املقاطعة وإجراءاتها. وباإلضافة إىل ذلك، قد 

تؤدي انتهاكات اتفاقية االستخدام هذه إىل اإلحالة إىل جهات إنفاذ القانون.

1.  ستقوم املدراس بجمع إقرارات موقَّعة من اآلباء/األوصياء 

تُظِھر استالم اآلباء/األوصياء لرشوط استخدام الطالب للتقنيات 

د يف دليل التقنية للطالب واآلباء. واملوافقة عليھا كام هو محدَّ

2.  يتم منح وصول الطالب واستخدامه للتكنولوجيا، مبا يف ذلك استخدام 

اإلنرتنت، عىل أساس متواصل إال إذا اختار الوالد/الويص رفض هذا اإلذن أو 

رفض الوصول بواسطة املنطقة التعليمية، ويجوز لآلباء/األوصياء إخطار املدرسة 

برغبتھم يف سحب اإلذن باستخدام التقنية بواسطة إخطار املدرسة خطيًّا بذلك.

السالمة عىل اإلنرتنت

سوف تتم توعية الطالب بشأن السلوك املناسب عىل اإلنرتنت، 

مبا يف ذلك التفاعل مع األفراد عىل مواقع التواصل االجتامعي 

واملنتديات اإللكرتونية، والتوعية بالتنمر واالستجابة له.

1.  ستوفر شبكة مدارس إيفريت العامة الالسلكية وصواًل مرشًحا إىل 

اإلنرتنت، وال تُعد مدارس إيفريت العامة مسؤولة عن وصول الطالب إىل 

أي شبكة أخرى يتم الوصول إليھا يف أثناء تشغيل الجھاز يف حرم املنطقة 

التعليمية أو يف أي نشاط برعاية املدرسة أو أي حدث خارج مرافق املدرسة 

(مبا يف ذلك خدمة اإلنرتنت املتوفرة بواسطة أي موفر خدمة تجاري).

2.  ال تستخدم أجھزة PED بطريقة تعطل العملية التعليمية، مبا يف 

ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص، تشكيل تھديد للنزاهة األكادميية.

3.  ال تُستخدم األجھزة لخرق حقوق الرسية أو الخصوصية الخاصة 

باآلخرين، مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص، أخذ الصور الفوتوغرافية 

أو التسجيالت الصوتية أو الفيديو لآلخرين بدون موافقتھم، أو مشاركة 

صور وتسجيالت فيديو لآلخرين، أو عرضها أو نرشها دون إذن منھم.

إرشادات االستخدام املسموح به

عند استخدام أحد الطالب لتقنية خاصة باملنطقة التعليمية أو عند 

استخدام طالب لجھاز إلكرتوين شخيص يف مرفق تابع للمنطقة التعليمية 

أو يف أي نشاط ترعاه املدرسة أو حدث خارج مرافق املدرسة، فإن 

الوصول إىل التقنية واستخدامھا يكون مسموًحا به، رشيطة التزام الطالب 

“باتفاقية استخدام الطالب للتقنيات” التالية يف جميع األوقات.

https://www.everettsd.org/cms/lib/WA01920133/Centricity/Domain/10/EPS-Technology%20Handbook%2020182019-ENGLISH.pdf
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اتفاقية استخدام الطالب للتقنيات

1.  يجب أن تكون جميع استخدامات التقنية لدعم التعليم والتعلم 

يف الصف الدرايس وعمليات مدارس إيفريت العامة، كام يجب أن 

تكون متسقة مع مھمة مدارس إيفريت العامة. تحتفظ املنطقة 

التعليمية بالحق يف وضع أولوية االستخدام والوصول إىل النظام.

2.  يجب أن يتوافق أي استخدام للتقنية مع القانون الفيدرايل وقانون الوالية 

وسياسات استخدام التقنية وسياسات مدارس إيفريت العامة واإلجراءات 

واألوامر التوجيهية، كام يجب إدراك وفھم أن الجھاز اإللكرتوين الشخيص 

(PED) قد يكون غري متوافق مع أنظمة املنطقة التعليمية. سيوفر فريق 

دعم املنطقة التعليمية دعاًم تقنيًّا يتم فيه بذل أقىص الجھود. ويَُعّد الوصول 

إىل شبكة مدارس إيفريت العامة بأجھزة إلكرتونية شخصية غري مضمون.

3.  يحظر استخدام شبكة املنطقة التعليمية لتحقيق مكاسب أو مزايا 

شخصية أو خاصة، أو طلب عروض تجارية، أو تعويض من أي نوع.

4.  يحظر استخدام شبكة املنطقة التعليمية ألغراض سياسية تنتهك القوانني 

الفيدرالية أو املحلية أو الوالئية، وتعترب التقنيات من املرافق العامة وال يجوز 

استخدامھا لدعم املرشحني السياسيني، أو معارضتهم، أو إجراءات االقرتاع.

5.  ال يوجد أي توقع للخصوصية من ِقبَل أي مستخدم لتقنيات املنطقة 

التعليمية، مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص، استخدام اإلنرتنت 

والربيد اإللكرتوين. تخضع املواد التي يتم إنشاؤها، أو تخزينھا، أو إرسالھا، 

أو استالمھا عرب التقنيات التي متلكھا املنطقة التعليمية للمراجعة من 

ِقبَل املنطقة التعليمية، وميكن أن تخضع لطلب الحصول عىل السجالت 

.(Public Records Act) العامة مبوجب قانون سجالت الوالية العامة

6.  يجب أن تكون االشرتاكات يف القوائم الربيدية، ولوحات اإلعالنات، 

واملنتديات اإللكرتونية، والخدمات التجارية عرب اإلنرتنت وخدمات 

املعلومات األخرى متصلة مبارشًة مبنھج الصف الدرايس.

7.  يجب بذل جھد حثيث للحفاظ عىل املوارد التقنية.

8.  لن يتم استخدام التقنية لتعطيل تشغيل التقنية واستخدامها من ِقبَل 

اآلخرين؛ وال يجوز إتالف مكونات النظام التقني، مبا يف ذلك األجھزة أو 

الربمجيات، أو تعديلھا، أو إزالتھا، أو إساءة استخدامھا بأي شكل من األشكال. 

9.  يحظر استخدام التكنولوجيا ملضايقة اآلخرين والوصول غري املرصح به 

إىل أي خدمة أو معلومات، و/أو اإلرضار مبكونات الخدمة أو املعلومات.

10.  يقع عىل عاتق املستخدمني مسؤولية أن تكون املواد التي 

يرسلونها أو ينرشونها باستخدام التقنية مالمئة، وتُعد رسائل الكراهية 

أو املضايقة أو التخويف أو التنمر أو املالحظات التمييزية أو 

السلوكيات غري االجتامعية أو الھمجية األخرى محظورة.

11.  يحظر استخدام أي تقنية يف أي مرفق تابع للمنطقة أو يف أي 

نشاط ترعاه املدرسة أو حدث خارج مرافق املدرسة مبا يف ذلك، 

األجھزة اإللكرتونية الشخصية، للوصول إىل املواد غري املناسبة، 

أو املواد البذيئة أو اإلباحية، أو تخزينها، أو توزيعها. 

12.  مُينع استخدام الكامريات، مبا يف ذلك تلك التي تتضمنھا الھواتف الخلوية 

أو األجھزة اإللكرتونية الشخصية األخرى، يف الحاممات وغرف خزائن الطالب أو 

أي موقع آخر يكون من املتوقع بشكل معقول وجود بعض الخصوصية فيه.

13.  من غري املرصح به ربط أو توصيل أي كمبيوتر أو أجھزة تشبيك بشبكة 

مدارس إيفريت العامة عرب منافذ الشبكة و/أو كبائن االتصاالت، من قبل أي 

شخص بخالف تقني الشبكة أو األفراد اآلخرين املخولني رصاحة من قبل كبري 

موظفي املعلومات يف املنطقة التعليمية أو من ينوب عنه. ستتم إزالة األجھزة 

أو مكونات الكمبيوتر أو االتصال بالشبكة غري املرصح بها دون إشعار.

حقوق الطبع والنرش

يحظر تنزيل، أو نسخ، أو استنساخ، أو توزيع الربامج، أو املوسيقى، أو 

امللفات الصوتية، أو األفالم، أو الصور، أو غري ذلك من املواد املحمية 

مبوجب حقوق الطبع والنرش دون الحصول عىل إذن خطي محدد من مالك 

حقوق الطبع والنرش، ومع ذلك، فإن استنساخ املواد وتوزيعها لألغراض 

التعليمية مسموح به عندما يندرج هذا االستنساخ والتوزيع تحت مبدأ 

االستخدام العادل لقانون حقوق النسخ األمرييك (العنوان 17 من قانون 

الواليات املتحدة) واملحتوى مقتبس عىل النحو املالئم (سياسة مجلس 

اإلدارة 2312 واإلجراء 2312P واالمتثال لحقوق الطبع والنرش).

إّن جميع األعامل التي يكملها الطالب كجزء من الربنامج التعليمي العادي مملوكة 

للطالب حاملا يتم إنشاؤها، ما مل يتم إنشاء مثل تلك األعامل بينام الطالب يعمل 

كموظف يف املنطقة التعليمية أو ما مل يتم دفع مقابل هذه األعامل مبوجب 

اتفاقية مكتوبة مع املنطقة التعليمية، وإذا تم إنشاؤها بينام يعمل الطالب 

كموظف يف املنطقة التعليمية أو مبوجب اتفاقية مع املنطقة التعليمية، فسوف 

تعترب األعامل ملًكا للمنطقة التعليمية. يجب عىل املوظفني الحصول عىل إذن 

الطالب قبل توزيع أعامل الطالب عىل أطراف خارج املدرسة أو املنطقة التعليمية.

األمن

1.  ال يجوز استخدام بيانات تسجيل الدخول عىل النظام أو 

الحسابات إال من ِقبَل مالك الحساب املخول لألغراض املخولة.

2.  ال يجوز للمستخدمني مشاركة كلامت املرور الخاصة 

بأنظمتھم، أو الكمبيوتر، أو الربمجيات مع اآلخرين، أو ترك ملف 

أو جلسة مفتوحة بدون مالزمة أو مراقبة. أصحاب الحسابات 

مسؤولون عن جميع األنشطة التي تحدث يف حساباتهم.

3.  لن يقوم املستخدمون بطلب معلومات، أو الحصول عىل نسخ، أو تعديل 

امللفات، أو البيانات األخرى أو كلامت املرور الخاصة باملستخدمني اآلخرين، 

أو سوء متثيل املستخدمني اآلخرين، أو محاولة الحصول عىل وصول غري 

مرصح به إىل أي بيانات أو كيانات عىل أجھزة كمبيوتر أو شبكة معينة.

4.  ال يجوز تشفري االتصاالت بغية منع قيام املنطقة التعليمية باملراجعة األمنية.

5.  سيحافظ املستخدمون عىل املامرسات األمنية حسبام تقررها 

املنطقة التعليمية أو حسب الرضورة للحفاظ عىل األمن.

https://www.copyright.gov/title17/
https://www.copyright.gov/title17/
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-360/2312%20Copyright%20Compliance.pdf
https://www.copyright.gov/title17/
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-434/2312P%20Copyright%20Compliance.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-434/2312P%20Copyright%20Compliance.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-360/2312%20Copyright%20Compliance.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-360/2312%20Copyright%20Compliance.pdf
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الخصوصية

من سياسة مدارس إيفريت العامة أال تُستخدم تقنيات املنطقة إال ألغراض 

تعليمية ذات صلة باملنطقة التعليمية، ولن يكون لدى الطالب أي توقع 

للخصوصية عند استخدام تقنيات املنطقة التعليمية. وعند الرد عىل طلب 

السجالت العامة مبوجب قانون السجالت العامة يف والية واشنطن، فإن املنطقة 

التعليمية ستصل إىل جميع تقنيات املنطقة التعليمية لتقديم رد كامل.

وتحتفظ املنطقة التعليمية بالحق يف التفتيش، دون إشعار مسبق، ملراجعة 

جميع األنشطة باستخدام تقنيات املنطقة ورصدها وتسجيلها حسب االقتضاء.

مسؤوليات املنطقة

تقوم مدارس إيفريت العامة:

1.  مبراجعة ومراقبة واالحتفاظ بسجل، حيث يكون ذلك مالمئًا، لجميع األنشطة 

التقنية لالستخدام املسؤول واملقبول واملتوافق مع رشوط السياسات واإلجراءات.

2.  بتحديد ما إذا كانت استخدامات معينة للتقنية 

متوافقة مع اتفاقية استخدام الطالب للتقنيات.

3.  بإزالة وصول املستخدم إىل التقنيات، مع إشعار أو من دونه، يف أي 

وقت تشتبه املنطقة التعليمية بضلوع املستخدم يف نشاط غري مرصح به 

أو خروقات لھذا اإلجراء، كام قد يتم فرض إجراءات تأديبية أو تصحيحية 

أخرى ملثل هذا النشاط أو الخروقات وفًقا لسياسات املنطقة وإجراءاتها.

4.  بالتعاون التاّم مع التحقيق الذي تجريه سلطات تطبيق 

القانون بالنسبة إىل، أو فيام يتعلق بأي نشاط مشتبه به، 

أو مزعوم بخصوص األنشطة التقنية غري املناسبة.

5.  وقد يُسمح يف ظل رشوط معينة، باستخدام التكنولوجيا 

من ِقبَل أفراد من غري الطالب أو طاقم املدرسة، رشيطة إثبات 

مثل هؤالء األفراد أن استخدامھم يعزز أغراض وأهداف املنطقة 

التعليمية ومخول بواسطة مسؤول املنطقة التعليمية.

املسؤولية

ال ميكن للمنطقة التعليمية ضامن توافر موارد التقنية ولن تكون مسؤولة عن 

أي بيانات قد تضيع، أو تتعرض للتلف، أو تكون غري متوفرة بسبب صعوبات 

تقنية أو غري ذلك، وال تستطيع املنطقة التعليمية ضامن أن تكون جميع 

عمليات اإلرسال اإللكرتونية آمنة وخاصة، وال ميكن أن تضمن دقة أو نوعية 

املعلومات التي يتم الحصول عليها. وسوف تستخدم املنطقة تدابري حامية 

التقنية لالمتثال ملتطلبات الوالية واملتطلبات الفيدرالية لتصفية أو حظر املواد 

التي تعتربها املنطقة غري مالمئة. ومع ذلك، ال ميكن ألي عملية معروفة التحكم 

أو الرقابة عىل جميع املواد غري القانونية، أو التشهريية، أو التي يحتمل أن 

تكون هجومية، والتي قد تكون متاحة للمستخدم عىل أنظمة املعلومات 

التي ميكن الوصول إليها من خالل استخدام موارد املنطقة التعليمية.

الطالب املتحولون جنسيًّا

السياسة 3213  

لتعزيز بيئة تعليمية آمنة وخالية من التمييز لجميع الطالب، برصف 

النظر عن الجنس، أو التوجه الجنيس، أو الھوية الجندرية، أو التعبري عن 

النوع، فإن املجلس يقر بأهمية اتباع نھج دامج للطالب املتحولني جنسيًّا؛ 

وذلك لتزويد هؤالء الطالب بفرصة تعليمية متساوية. وسوف تدعم هذه 

السياسة واإلجراءات ذلك الجھد؛ وذلك بتيسري امتثال املنطقة التعليمية 

للقوانني املحلية الوالئية والفيدرالية بخصوص الطالب املتحولني جنسيًّا.

اإلجراء

  3213P

ينبغي عىل املدير أو من يعينه طلب عقد اجتامع مع طالب متحول جنسيًّا 

ووالده/وصيه حال قيد التلميذ يف املنطقة التعليمية أو استجابًة لتغيري جاٍر يف 

التعبري عن النوع أو الھوية الجندرية للطالب املقيد. وأهداف االجتامع هي:

•  وضع تصور لالحتياجات الفردية لذلك الطالب بخصوص 

تعبريه عن نوعه أو هويته الجندرية؛ و

•  تطوير تصور مشرتك للروتني اليومي للطالب داخل املدرسة من أجل 

إقامة عالقة وإزالة أي خوف قد يجده الطالب تجاه حضوره يف املدرسة.

ال يجوز للمدير أو من يعينه مطالبة الطالب بحضور اجتامع كرشط 

لتزويده بالحامية التي يستحقھا مبوجب السياسة واإلجراء 3213، والقانون 

الواليئ والفيدرايل بخصوص التعبري عن النوع أو الھوية الجندرية. 

التعريفات/املصطلحات

التعبري عن النوع هو كيفية تعبري شخص ما عن نوعه 

الجنيس، وغالبًا من خالل السلوك، والتعبريات االنفعالية، 

والترصف، واللباس، والھندام، واالهتاممات واألنشطة.

الهوية الجندرية تشري إىل الحس العميق الداخيل الذي يشعر به 

الشخص من حيث كونه أنثى أو ذكرًا، أو كليھام أو أيھام، وذلك 

برصف النظر عن النوع الجنيس املحدد له عند الوالدة.

عدم التناغم الجنيس يصف الشخص الذي تختلف هويته الجنسية عن 

أي توقعات منطية بشأن ما يجب أن يبدو عليه الشخص أو يترصف 

وفًقا له بناًء عىل الجنس املحدد عند الوالدة، ويشمل هذا املصطلح 

األشخاص الذين ال تجد هويتھم الجنسية التقليدية ضمن أي فئة من 

فئات الجنس أو يحملون كال النوَعني، أو الشخص املحايد جنسيًّا.
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الجنس/الجنس البيولوجي يشري إىل الترشيح الداخيل 

والخارجي للشخص، ومورثاته، وهرموناته.

املتحول جنسيًّا هو تعبري عاّم غالبًا ما يُستخدم لوصف شخص 

تختلف هويته الجندرية و/أو تعبريه عن النوع عام هو مرتبط 

تقليديًّا بنوع الجنس املحدد للشخص وقت الوالدة.

التحول يشري إىل العملية التي يخوضھا شخص ما متحواًل من طريقة العيش 

والھوية كنوع جنس معني إىل طريقة العيش والھوية كنوع جنس آخر.

السجالت الرسمية

يجب عىل املنطقة التعليمية االحتفاظ بسجل دائم للطالب بحيث يشمل 

االسم القانوين للطالب ونوعه الجنيس، وسوف تغريِّ املنطقة التعليمية السجالت 

الرسمية للطالب لتعكس التغري يف االسم القانوين أو الجنس وذلك حال استالم:

1.  الوثائق التي تفيد بأن االسم القانوين أو نوع الجنس الخاص 

بالطالب قد تغريَّ وذلك مبوجب أمر محكمة أو من خالل تعديل 

عىل الھوية الصادرة عن الوالية أو الھوية الفيدرالية؛ أو

2.  ترصيح خطي موقَّع يوضح أن الطالب الذي يبلغ من العمر مثانية 

عرش (18) عاًما قد أجرى تغيريًا عىل اسمه القانوين وغري اسمه لجميع 

الغايات واألغراض، وأن التغري مل يتم ألسباب متعلقة بالغش.

عندما يطلب طالب سابق تغيري نسخته الرسمية يف املدرسة 

لتعكس االسم أو نوع الجنس املختلف، يجب:

1.  توثيق املعاملة (طلب التغيري، إثبات الھوية، 

الشھادة، أوراق املحكمة، وغريها)؛

2.  إصدار سجل جديد؛ و

3.  االحتفاظ بـ (1) السجل األصيل؛ (2) السجل الجديد؛ و(3) وثائق املعاملة.

إىل الحد الذي ال يُطلب فيه من املنطقة التعليمية يف القانون استخدام 

االسم القانوين والجنس البيولوجي للطالب يف سجالت املدرسة أو وثائقھا، 

فإنه ينبغي عىل املنطقة التعليمية استخدام االسم ونوع الجنس الذي 

يحدده الطالب لنفسه. ويف املواقف التي يُطلب فيھا من موظفي املدرسة 

يف القانون استخدام أو التحدث عن االسم القانوين أو نوع الجنس الخاص 

بالطالب، كام هو الحال يف االختبارات املوحدة، فإنه يجب عىل موظفي 

املدرسة تبنِّي مامرسات تجنب الكشف غري املتعمد عن حالة التحول الجنيس 

للطالب أو عدم التناغم الجنيس. املزيد من املعلومات متوفر عىل اإلنرتنت 

.Northwest Justice Projectو Washington Law Help عىل

املعلومات الرسية عن الصحة والتعليم

قد تشكل املعلومات عن حالة نوع الجنس الخاصة بالطالب، أو اسمه 

القانوين، أو نوع الجنس املحدد له وقت الوالدة معلومات رسية طبية أو 

تعليمية. وقد يخرق الكشف عن هذه املعلومات إىل طالب آخرين، أو 

الوالَدين، أو األطراف األخرى قوانني الخصوصية، مثل قانون الحقوق التعليمية 

وخصوصية األرسة (U.S.C. §1232; 34 C.F.R. Part 99 20). وعليه، 

لضامن سالمة ورفاه الطالب، ينبغي عىل موظفي املدرسة عدم الكشف عن 

حالة التحول الجنيس أو عدم التناغم الجنيس للطالب أمام اآلخرين، مبا يف 

ذلك والَدا الطالب و/أو موظفو املدرسة اآلخرون، إال إذا كانت املدرسة (1) 

ملزَمة بذلك قانونًا، أو (2) أن يكون الطالب قد فوض بذلك الكشف.

االتصاالت واستخدام األسامء والضامئر

الترصف السليم ملوظف املدرسة هو أن يسأل الطالب املعروفني بتحولھم 

الجنيس أو عدم تناغمهم الجنيس عىل انفراد عن كيفية توجيه الكالم إليھم 

يف الفصل، ويف املراسالت مع البيت، ويف االجتامعات مع والد/ويص الطالب، 

وسوف تكون تلك املعلومات مشمولة يف نظام سجل الطالب اإللكرتوين 

إىل جانب االسم القانوين للطالب؛ وذلك إلبالغ املعلمني واملوظفني باالسم 

والضمري الذي يجب بھام توجيه الكالم إىل الطالب. ومتى أمكن، فإنه يجب 

توزيع هذه املعلومات مبارشًة عىل املوظفني؛ وذلك لتيسري استخدام األسامء 

والضامئر الصحيحة. وال يُطلب من التلميذ تغيري سجالته الرسمية أو الحصول 

عىل اسم بأمر محكمة و/أو تغيري نوع الجنس كمتطلب سابق لتحديد طريقة 

توجيه الكالم إليه وفق االسم والضمري الذي يتوافق مع هويته الجندرية.

عند الرتاسل مع الطالب املتحولني جنسيًّا أو غري املتناغمني جنسيًّا بخصوص قضايا 

بعينھا مثل السلوك، أو االنضباط، أو الدرجات، أو الحضور، أو الصحة، سوف يركز 

موظفو املدرسة عىل السلوك أو القضايا املحددة ال عىل عمل افرتاضات بخصوص 

الھوية الجندرية الفعلية أو املحسوسة للطالب. وعند الرتاسل مع آباء/أوصياء 

الطالب املتحولني جنسيًّا أو غري املتناغمني جنسيًّا، سوف ميتنع موظفو املدرسة عن 

استخدام الضامئر الجنسية واإلشارة إىل الطالب باالسم حيثام أمكن، ولن تتواىن 

املنطقة التعليمية عن الرفض املقصود واملتواصل الحرتام الھوية الجندرية للطالب، 

أو الترصيح غري املالئم باملعلومات بخصوص حالة التحول الجنيس للطالب.

إمكانية الوصول إىل الحاّممات

سوف يُسمح للطالب باستخدام الحاممات التي تتوافق مع 

هويتھم الجنسية التي تؤكد املدرسة عليھا، ولن يُطلب من أي 

طالب استخدام حامم يتعارض مع هويته الجنسية.

https://nwjustice.org
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/name-change?ref=8Dv8w
https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html
https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html
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إمكانية الوصول إىل غرف التبديل

سيتم تقييم استخدام الطالب املتحولني جنسيًّا أو غري املتناغمني جنسيًّا لغرف 

التبديل عىل أساس كل حالة عىل حدة، بھدف تعظيم الدمج االجتامعي للطالب 

املتحولني جنسيًّا أو غري املتناغمني جنسيًّا، وتقديم فرص متساوية لھم للمشاركة 

يف فصول الرتبية البدنية والرياضة، وضامن أمن وراحة الطالب، وتقليل وصم 

التلميذ. ويف أغلب الحاالت، ينبغي عىل املنطقة التعليمية تزويد الطالب بإمكانية 

الوصول إىل غرف التبديل التي تتوافق مع هويتھم الجنسية التي تؤكد عليھا 

املدرسة. وأي تلميذ لديه حاجة أو رغبة يف زيادة الخصوصية، برصف النظر عن 

السبب وراء ذلك، فإنه ينبغي تزويده مبنطقة تبديل مالبس بديلة معقولة، مثل:

•  استخدام منطقة خاصة (مثل مرحاض قريب عليه باب، أو منطقة منفصلة 

بستارة، أو مكتب يف غرف التبديل، أو حامم موظفني صحي قريب)؛ أو

•  جدول تبديل منفصل (أي استخدام غرف التبديل 

قبل الطالب اآلخرين أو بعدهم).

وسيتم توفري أي ترتيب بديل بطريقة تتيح للطالب اإلبقاء عىل حالته 

املتعلقة بالتحول الجنيس أو عدم التناغم الجنيس عىل نحو خاص، لكن لن 

يُطلب من أي طالب استخدام غرفة تبديل تتعارض مع هويته الجنسية.

فصول الرياضة والرتبية البدنية

سوف تزود املنطقة التعليمية جميع الطالب، مبن فيھم الطالب 

املتحولون جنسيًّا، بفرصة املشاركة يف الرتبية البدنية والربامج/

الفرص الرياضية بطريقة تتامىش مع هويتھم الجنسية.

يجوز للطالب طلب مراجعة أهليته للمشاركة يف الرياضات بني املدارس وذلك وفق 

.(WIAA) اإلجراء املذكور يف كتيب جمعية األنشطة بني املدارس يف والية واشنطن

الزي

سوف تتيح املنطقة التعليمية للطالب ارتداء املالبس التي تتوافق مع نوعھم 

الجنيس املحدد لھم باستمرار، وذلك ضمن قيود الزي املوحد الواردة يف 

موقع املدرسة وضمن قيود إرشادات املنطقة التعليمية بخصوص اللباس 

وعالقتھا بالقضايا الصحية واألمنية (مثل منع لبس مالبس العصابات). 

األنشطة املدرسية األخرى

يف أي نشاط مدريس يتضمن الفصل بني الجنَسني (مبعنى آخر النقاشات الصفية 

والرحالت امليدانية)، سوف يُسمح للطالب باملشاركة وفًقا لھويتھم الجندرية 

التي تؤكد عليھا املدرسة باستمرار، وسيبذل املعلمون وموظفو املدرسة اآلخرون 

كل جھد لفصل الطالب عىل أساس عوامل غري نوع الجنس حيثام أمكن.

التدريب والتطوير املهني

حيثام أمكن، سوف تقوم املنطقة التعليمية بإقامة تدريب وتطوير مھني 

متواصل للموظفني حسب الحاجة؛ وذلك سعيًا لبناء مھارات جميع 

املوظفني بھدف منع التحرش والتمييز وتحديدهام واالستجابة لهام. 

وينبغي ملحتوى هذا التطوير املھني أن يشمل، عىل سبيل املثال:

•  املصطلحات واملفاهيم املرتبطة بالھوية الجندرية، والتعبري عن 

النوع، والتنوع يف نوع الجنس بني األطفال واملراهقني؛ و

•  اإلسرتاتيجيات املالمئة للتواصل مع الطالب واآلباء بشأن القضايا املرتبطة 

بالھوية الجندرية والتعبري عن النوع، مع حامية خصوصية الطالب؛ و

•  إسرتاتيجيات املنع والتدخل يف حوادث التحرش 

والتمييز، مبا يف ذلك التنمر اإللكرتوين؛ و

•  مسؤوليات املنطقة التعليمية واملوظفني وفق القوانني 

املطبقة وسياسات املنطقة التعليمية بخصوص قضايا التحرش 

والتمييز والھوية الجندرية والتعبري عن النوع.

الشكاوى بخصوص التمييز والتحرش

التمييز والتحرش عىل أساس الجنس أو التوجه الجنيس أو الھوية الجندرية 

أو التعبري عن النوع محظور. وتقع عىل عاتق كل مدرسة ومنطقة تعليمية 

وجميع املوظفني مسؤولية ضامن توفري بيئة مدرسية آمنة لجميع الطالب، 

مبا يف ذلك الطالب املتحولون جنسيًّا أو غري املتناغمني جنسيًّا. ويشمل نطاق 

هذه املسؤولية ضامن إعطاء أي حادثة متييز أو تحرش االنتباه الفوري و/

أو اإلبالغ عنھا إىل منسق االمتثال للحقوق املدنية يف املنطقة التعليمية.

ويجب أخذ الشكاوى التي تزعم مامرسة التمييز أو التحرش عىل أساس الھوية 

الجندرية الفعلية أو املتوقعة للشخص أو التعبري عن النوع، بجدية والتعامل 

معھا بنفس الطريقة كام يف حاالت شكاوى التمييز و/أو التحرش األخرى، ويشمل 

هذ التحقيق يف الحادثة واتخاذ اإلجراء التصحيحي املالئم للسن والتطور. وسوف 

تتبع شكاوى التمييز عىل أساس الھوية الجندرية أو التعبري عن النوع عملية 

.3210P الشكاوى املحددة يف إجراء عدم التمييز يف املنطقة التعليمية اإلجراء

http://wiaa.com/subcontent.aspx?SecID=350
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-571/3210P%20IR%20Nondiscrimination.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-571/3210P%20IR%20Nondiscrimination.pdf
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نظام األمن بكامريات الفيديو 

يف أرايض املنطقة التعليمية أو 

املرافق

السياسة 6505 

تلتزم مدارس إيفريت العامة بالحفاظ عىل بيئة آمنة وإيجابية للطالب والعاملني 

والزائرين، ويقر مجلس اإلدارة برضورة استخدام نظام األمن بكامريات الفيديو 

يف املنشآت وذلك لضامن سالمة العاملني يف املدرسة والطالب والزائرين؛ 

ولحامية منشآت املنطقة التعليمية؛ وللمساعدة يف فرض سياسات املنطقة 

التعليمية وإجراءاتھا وقواعدها. ولتحقيق هذا، أجزنا مراقبة ما يقع يف منشآت 

املنطقة التعليمية، مبا يف ذلك من خالل املراقبة األمنية بكامريات الفيديو.

 عىل املرشف أن يضع إجراءات بخصوص استخدام نظام األمن بكامريات الفيديو.

اإلجراء

 6505P

موقع الكامريا، وتشغيلھا، والتحكم فيھا

1.  ميكن تزويد أرايض املنطقة التعليمية واملباين واملنشآت والحافالت 

املستخدمة ألغراض تعليمية بنظام األمن بكامريات الفيديو، كام ميكن وضع 

املعدات يف مناطق ال يُتوقع أن يحدث فيھا خرق للخصوصية، مثل مواقف 

السيارات، واملداخل، واملخارج، واملمرات، ومكاتب االستقبال، وصاالت اللياقة 

البدنية، واملقاهي، واملكتبات، أو غريها من املساحات العامة املشرتكة.

2.  ال يجوز وضع كامريات الفيديو األمنية ملراقبة مساحات يُتوقع أن 

يحدث فيھا خرق للخصوصية، مثل غرف خلع املالبس ودورات املياه.

3.  يجوز فقط للعامل املرصح له من ِقبَل املرشف تركيب أو 

ضبط كامريات الفيديو أو ما يتعلق بھا من معدات.

4.  يجوز فقط لألفراد املرصح لھم من ِقبَل املرشف أو الشخص 

املعني من ِقبَله الوصول إىل كامريات الفيديو األمنية أو الشاشات 

أو أدوات املراقبة، ويتم السامح لھم بتشغيل عنارص التحكم.

5.  تقوم كامريات الفيديو األمنية فقط مبراقبة و/أو تسجيل صور الفيديو 

فقط. ووفًقا للقوانني الفيدرالية و/أو قوانني الوالية، ال يجوز مراقبة 

الصوت أو تسجيله بكامريات الفيديو األمنية إال يف الحافالت املدرسية.

 يجب تقديم الطلبات الخاصة باستخدام نظام األمن بكامريات 

الفيديو إىل املرشف ملراجعتھا واملوافقة عليھا، حيث يتعني 

كتابة طلب استخدام مثل هذه األدوات مع رشح:

•  سبب الحاجة إىل األدوات، مبا يف ذلك دعم البيانات؛

•  الفرتة الزمنية التي سيتم فيھا استخدام األدوات؛

•  تاريخ الطلب؛

•  واسم مقدم الطلب وعنوانه وتوقيعه.

يقوم املرشف بالتشاور مع املرشف اإلقليمي يف املسائل التي تخص الطالب، 

والتشاور كذلك مع مساعد املرشف لشؤون املوارد البرشية يف املسائل التي 

تخص املوظفني، وينبغي مراجعة اتفاقيات املفاوضة الجامعية، كام يجب 

عىل أي استخدام لكامريات الفيديو األمنية أن يتبع مثل هذه االتفاقيات.

استخدام تسجيالت الفيديو

يجوز للمنطقة التعليمية استخدام كامريات الفيديو 

األمنية والتسجيالت الناتجة من أجل:

1.  التشجيع عىل خلق بيئة مدرسية آمنة.

2.  اإلجراءات التأديبية للطالب واملوظفني.

3.  حامية حرم املنطقة التعليمية.

4.  االلتزام بجميع التوجيھات القانونية واإلدارية الخاصة باملنطقة التعليمية.

5.  التحريات واإلجراءات املتعلقة بتطبيق القانون.

ال يجوز للمنطقة التعليمية استخدام كامريات الفيديو األمنية 

ألغراض أخرى، ما مل يأذن املرشف بذلك رصاحًة.

حامية املعلومات واإلفشاء

1.  مراقبة الفيديو وعرضه:

a.  يجوز فقط للمنطقة التعليمية وإدارة املدرسة 

وموظفي أمن حرم املدرسة وأفراد إنفاذ القانون الوصول 

إىل أجھزة مراقبة الفيديو وذلك أثناء تشغيلھا. 

b.  ينبغي أن تكون مراقبة الفيديو يف مناطق تتم 

السيطرة عىل الوصول إليھا حيثام أمكن.
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c.  ينبغي عرض التسجيالت فقط عند الحاجة إىل معرفة 

يشء ما، وال ينبغي أن تكون هدفًا للمشاهدة العامة.

2.  تقديم محتويات الفيديو األمني لألفراد أو 

الكيانات من خارج املنطقة التعليمية:

ينبغي عىل أي شخص يطلب تسجيالت الفيديو أن يقدم طلبًا إىل املسؤول 

عن السجالت العامة يف املنطقة التعليمية، بحيث يتفق هذا الطلب مع 

أحكام قانون السجالت العامة، وسيتم النظر يف هذه الطلبات كل عىل حدة.

إشعار استخدام أنظمة الفيديو

1.  سيتم تعليق الفتات تنبِّه املستخدمني إىل وجود كامريات فيديو أمنية.

2.  ستقوم املنطقة التعليمية كل عام بإبالغ الطالب وأولياء أمورهم 

كتابًة بأن املنطقة قد تراقب ما يحدث يف نقاط املراقبة املحددة.

3.  يجب عىل املنطقة التعليمية أو اإلدارة املدرسية إبالغ جميع 

العاملني بسياسة وإجراءات التصوير األمني بكامريات الفيديو.

الوصاية عىل تسجيالت الفيديو، ومراقبتها، 

واالحتفاظ بها، والتخلص منها

ستحتفظ املنطقة التعليمية بالوصاية عىل جميع تسجيالت الفيديو األصلية التي 

مل يتم تسليمها إىل جهات إنفاذ القانون، وتحتفظ املنطقة التعليمية بالتسجيالت 

ملدة ال تزيد عن 30 يوًما باستثناء التسجيالت املحجوزة من أجل تحقيقات إجرامية 

أو أمنية أو بغرض الحصول عىل أدلة، وستقوم املنطقة التعليمية ببذل قصارى 

جھدها لضامن أمن التسجيالت يف عھدتھا وضامن سالمتھا والتخلص اآلمن منھا.

 نطاق التطبيق

ال ينطبق هذا اإلجراء إذا قامت إحدى وكاالت تطبيق القانون 

بتقديم مذكرة تفتيش تجيز لھا تركيب كامريات فيديو أو 

مزودة بتسجيل الصوت يف حرم املنطقة التعليمية.

ال ينطبق هذا اإلجراء عىل مراقبة استخدام نظام التقنيات الخاص 

باملنطقة التعليمية، والذي تتحكم فيه سياسات وإجراءات 

.5225P3245، و5225، وPمجلس اإلدارة 3245، و

املراجعة

يجب استعراض فعالية عمليات املراقبة األمنية بكامريات الفيديو 

عىل أساس منتظم من ِقبَل املرشف أو من ينوب عنه، ويحل هذا 

اإلجراء محل جميع اإلجراءات أو الربوتوكوالت السابقة.

https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-5934/5225P%20Technology.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-5933/5225%20Technology.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-5935/3245P%20Technology.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-5931/3245%20Technology.pdf
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.II الجزء

سلوك الطالب

التوقعات والعقوبات املتعلقة 

بسلوك الطالب

السياسة 3240     

يقر مجلس إدارة املدرسة بأن سلوكيات وترصفات الطالب ذات عالقة 

مبارشة بالعملية التعليمية، ويتطلب الربنامج التعليمي املجدي بيئة مدرسية 

منتظمة وشاملة، كام يطلب مجلس إدارة املدرسة أن يلتزم كل طالب بقواعد 

السلوك املعتمدة لدى املدرسة واملنطقة التعليمية وأن يخضع لإلجراءات 

االنضباطية يف حال ارتكابه أي خروقات لقواعد السلوك. ترسي قواعد السلوك 

املتبعة عىل منشآت املدرسة (أو عند قرب معقول منھا) يف جميع األوقات 

ويف أي نشاط أو حدث مدريس يُعقد يف أثناء التواجد يف الحرم املدريس 

أو خارجه، ويف أثناء استقالل وسائل املواصالت التي توفرها املدرسة.

يُتوقع من التلميذ أن:

1.  ميتثل للمعايري املعقولة الخاصة بالسلوك املقبول اجتامعيًّا؛ و

2.  يحرتم حقوق اآلخرين وممتلكاتھم؛ و

3.  يتبع املسار الدرايس املطلوب؛ و

4.  يحافظ عىل درجة من النظام املطلوب لخلق مناخ تعليمي إيجايب؛ و

5.  ميتثل لقواعد املنطقة التعليمية ولوائحها؛ و

6.  يخضع لسلطة هيئة التعليم واالنضباط املنطقي املفروض 

من ِقبَل موظفي املنطقة التعليمية ويتجاوب حسب ذلك.

يعمل املراقب عىل صياغة قواعد السلوك الخطية التي ستنفذ رغبة 

مجلس اإلدارة وتضع اإلجراءات الالزمة لتطبيق هذه السياسة.

 تُحظر األفعال أو الترصفات التالية التي تصدر عن الطالب يف ممتلكات 

املدرسة (أو يف مكان قريب منها عىل نحو معقول) أو خالل أي نشاط 

ترعاه املدرسة أو حدث خارج ممتلكات املدرسة، مبا يف ذلك املواصالت 

التي توفرها املدرسة، والرحالت امليدانية، واملناسبات الرياضية خارج 

املدينة، ومتثل سببًا للتأديب وفق ما ورد ضمن السياسة 3300 

واإلجراء 3300P من ِقبَل سلطات املنطقة املخولة، وسيتم إعالم اآلباء/

األوصياء يف كل هذه الحاالت بلغة ميكن أن يستوعبها الجميع.

1.  ارتكاب األعامل اإلجرامية بحسب القوانني املطبقة يف 

والية واشنطن، ومنها عىل سبيل املثال ال الحرص:

إحراق أو محاولة إحراق املباين عمًدا: ويعني   .a

إشعال النار املتعمد أو وضع املتفجرات.

التهجم/االعتداء: يعني التهديدات البدنية أو العنف   .b

تجاه األشخاص (االعتداء البدين عىل جسم شخص آخر قد يتم 

بأي أداة، مبا يف ذلك، عىل سبيل املثال ال الحرص، األسلحة، أو 

أعضاء الجسم، أو منتجات األطعمة، أو إفرازات الجسم).

السطو املسلح: ويعني عملية الدخول والبقاء غري القانوين   .c

أو غري املرشوع يف أي بناء بقصد اقرتاف جرمية ما.

املتفجرات واملفرقعات واأللعاب النارية: تعني إنتاج أي مفرقعات، أو   .d

ألعاب نارية، أو متفجرات، أو أجهزة تفجري، أو مكونات مرتجلة التصنيع 

الغرض من تجميعھا صنع املتفجرات، أو رشاؤها، أو بيعها، أو تحويلها، أو 

عرضها للبيع، أو استخدامها، أو إطالقها، أو اقتناؤها، أو نقلها، أو تخزينها.

االبتزاز أو اإلكراه: محاولة الحصول عىل األموال أو   .e

املمتلكات أو الخدمات عن طريق التھديد أو إجبار شخص 

ما عىل القيام بعمل ضد رغبته بالقوة أو بالتھديد.

األسلحة النارية/الذخائر/األسلحة الخطرة: تُعد األسلحة النارية   .f

والذخائر واألسلحة الخطرة محظورة، وسيتم استبعاد الطالب الذين 

يحملون أو ميلكون أسلحة نارية أو أسلحة خطرة ملا ال يقل عن فرتة 

سنة واحدة (1)، كام سيتم االتصال بھيئات إنفاذ القانون املعنية يف 

حال وجود مخالفات لقانون األسلحة النارية/األسلحة الخطرة.

املقامرة: تعني تعريض األشياء القيمة لفرصة الربح أو لخسارة.  .g

الرسقة: تعني الرسقة من شخص أو مؤسسة.  .h

اإليذاء الخبيث: يعني تخريب املمتلكات.  .i

الرسقة تحت التهديد: تعني القيام بالرسقة   .j

تحت تھديد السالح أو تھديد القوة.

بيع املرشوبات الكحولية أو املخدرات غري املرشوعة،   .k

أو تسليمها، أو استخدامها، أو حيازتها.

التعدي عىل املمتلكات الخاصة: يعني التواجد يف مكان غري مرصح   .l

بالدخول إليه أو رفض املغادرة من املكان عند توجيه األمر بذلك.

التهديد بنسف املمتلكات أو تخريبها: تعني اإلعالن   .m

الكاذب عن نشوب حرائق أو حدوث تفجريات.

اإلكراه بالتهديد بواسطة العصابات: يعني تھديد األشخاص   .n

اآلخرين باألذى الجسدي لكون هذا الشخص قد رفض 

االنضامم إىل العصابة أو بسبب محاولته االنسحاب منها.
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2.  كون الشخص تحت تأثري الكحول أو املواد املحظورة 

غري املرصح بھا من ِقبَل الطبيب للطالب.

3.  حيازة الكحول أو املواد املحظورة التي مل يتم وصفھا من طبيب 

الطالب، وأدوات املخدرات، ومنتجات التدخني، واملنتجات املامثلة، مبا يف 

ذلك أعواد الكربيت/القداحات، والسجائر اإللكرتونية، وأجھزة البخار.

4.  بيع أو تسليم الكحول أو التبغ أو املنتجات املامثلة أو 

املواد الخاضعة للرقابة، أو املواد املزعوم أنھا خاضعة للرقابة، 

أو األدوية التي تباع بدون وصفة طبية إىل شخص آخر.

5.  رفض تعريف النفس. يجب عىل جميع الطالب أن 

يعرّفوا أنفسھم للسلطات املدرسية عند طلب ذلك.

6.  القيام بأي عمل أو سلوك، سواء بشكل مبارش أو غري مبارش واملسبب 

للتخريب املادي أو الجوهري أو عرقلة إجراءات عمل املدرسة. والعرقلة بشكل 

مستمر وإرادي للمدرسني والحيلولة دون القيام بأعاملھم التدريسية يف الصف.

7.  الفشل يف تطبيق سياسات املنطقة التعليمية أو القواعد 

املدرسية أو توجيھات العاملني يف املنطقة التعليمية خالل أي فرتة 

زمنية يكون فيھا الطالب تحت سلطة موظفي املدرسة.

8.  حيازة أي يشء يتم اعتباره عىل نحو معقول سالًحا، أو 

عرضه، أو التعامل معه، أو نقله، كام يُحظر استخدام قلم 

ضوء أو ليزر بأسلوب ميكن أن يؤذي شخًصا آخر.

9.  أي تعبري أو سلوك فاحش، أو غري الئق، أو بذيء.

10.  االنضامم إىل عصابة و/أو مجموعة معروفة مثرية للبغض، أو االشرتاك 

يف أنشطة متعلقة بعصابات أو مجموعات معروفة مثرية للبغض.

11.  الشجار أو تشجيع أو دعم سلوك الشجار.

12.  تعديل السجالت والغش، والتدليس و/أو تغيري و/أو إتالف سجل مدريس 

أو أي مراسالت بني البيت واملدرسة، وتقديم أعامل الغري عن عمد عىل أنھا 

األعامل الخاصة بالشخص، ومساعدة اآلخرين وتحريضھم عىل الغش. 

13.  االستخدام غري املالئم للتقنية.

14.  التحرش والرتويع والتنمر. أي تھديد إلكرتوين، أو كتايب، أو شفھي، 

أو بدين عن عمد غرضه التسبب يف إصابة جسدية، أو أرضار بدنية، 

أو اإلعاقة البدنية للغري، أو التھديد العدايئ بفعل أي عمل آخر غرضه 

اإلرضار الفعيل بالصحة البدنية أو العقلية للغري بأي صورة من الصور، 

أو التدخل يف تعليم الطالب، أو تعطيل التشغيل املنتظم للمدرسة.

15.  بيع عقار غري مرصح به ومحظور دون وصفة طبية وفًقا 

إلجراءات املنطقة التعليمية، أو تسليمه، أو استخدامه، أو حيازته.

اإلجراء

     3240P

التوقعات والعقوبات املتعلقة بسلوك الطالب

يحدد هذا اإلجراء التوقعات السلوكية من الطالب، إىل جانب 

العقوبات التي قد تُفرَض بسبب انتهاك هذه التوقعات اتباًعا 

لإلجراءات الواردة يف اإلجراء 3300P املتعلق بانضباط الطالب.

 احرتام القانون وحقوق اآلخرين

يعترب الطالب مسؤواًل بصفته مواطًنا عن احرتام قوانني الواليات املتحدة األمريكية، 

ووالية واشنطن، واألنظمة، والقوانني املحلية، وسيقوم الطالب باحرتام حقوق 

اآلخرين خالل وجوده يف املدرسة، أو يف منشآتها (أو يف مكان قريب منها عىل نحو 

معقول)، خالل جميع األنشطة املدرسية، ويف وسائل النقل التي توفرها املدرسة 

أو تحت سلطة املدرسة. ويكون الطالب الذين يورِّطون أنفسھم يف فعل إجرامي 

داخل ممتلكات املدرسة أو خارجها وخالل األنشطة التي ترشف عليھا املدرسة، أو 

خارج ممتلكات املدرسة، بحيث يكون الفعل ذا تأثري مؤٍذ يف صيانة وعمل املدرسة 

أو املنطقة التعليمية العاّم، عرضًة لإلجراءات العقابية من ِقبَل املدرسة واملقاضاة 

وفق القانون. يتمتع الطالب ذوو االحتياجات الخاصة بنوع من الحامية العقابية.

 االلتزام بالقوانني

يجب عىل جميع الطالب التقيد بالقوانني والقواعد املوضوعة من أجل العمل 

املنظم للمنطقة التعليمية والطلبات والتعليامت والتوجيھات املنطقية للعاملني 

يف املنطقة التعليمية. ولغايات سياسة مجلس اإلدارة 3240 وهذا اإلجراء، 

يجب أن يتضمن مصطلح “العاملون يف املنطقة التعليمية” عىل سبيل املثال 

ال الحرص اإلداريني، واملعلمني، واملعلمني البدالء، واملعلمني املتدربني، وضباط 

أمن الحرم املدريس، وضباط األمن والسالمة يف املدرسة، أو موظفي التنظيف، 

أو املمرضني، أو املستشارين، أو سائقي الحافالت، أو الطهاة، أو أمناء الرس، 

أو موظفي املكتبة، أو املرشفني عىل غرف الطعام، أو املديرين املساعدين، 

أو املديرين. رمبا يتسبب عدم تنفيذ ذلك يف تطبيق إجراء انضباطي.

الحضور

املواظبة عىل الحضور إىل املدرسة ويف الفصول هو أمر يف غاية األهمية لنجاح 

تعلم الطالب. ال يُسمح للطالب بالتغيب أو التأخر عن الفصول دون عذر مقبول، 

ويُتوقع من جميع الطالب املواظبة عىل حضورهم يف الفصل والوصول يف الوقت 

املحدد، وسيتعرَّض الطالب الذين ال يحرضون بانتظام إلجراءات تصحيحية (اإلجراء 

3300P). عالوة عىل ذلك، فإن الطالب املسجلني من سن ستة (6) إىل مثانية عرش 

(18) عاًما سيخضعون لرشوط الحضور اإلجباري (سياسة مجلس اإلدارة 3120).

https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-500/3240%20Student%20Conduct.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-500/3240%20Student%20Conduct.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-465/3120%20Compulsory%20Attendance.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-465/3120%20Compulsory%20Attendance.pdf
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الكحول ومنتجات التبغ واملواد الكيميائية

تدرك املنطقة التعليمية املسؤولية الثنائية لوضع إجراءات تأديبية فيام يتعلق 

بتناول الطالب للكحول واملخدرات، ولدعم البدائل األخرى ملساعدة الطالب 

وعائالتھم، مثل تدريب املوظفني، واألنشطة التوعوية/املجتمعية املتصلة بالتثقيف 

بشأن تناول الكحول واملخدرات. وتوفر املنطقة التعليمية خدمات أخصايئ 

التدخل والخدمات االستشارية يف املدرسة واإلحاالت إىل الوكاالت املجتمعية 

التي تقدم الفحوصات، واملراقبة، والخدمات العالجية لتناول املخدرات.

تهدف هذه اإلرشادات إىل توفري مقياس ثابت لالستمرارية بني جميع املدارس، 

مع السامح باملرونة لتوفري البدائل املناسبة عندما تقتيض الظروف.

املخالفة األوىل:

الوقوع تحت تأثري الكحول أو مادة محظورة، أو حيازة أدوات خاصة باملخدرات، 

أو حيازة و/أو استخدام الكحول أو مواد محظورة مل يصفھا طبيب للطالب، أو 

مواد محظورة مزعومة، أو املاريجوانا، أو غريها من املواد التي غرضھا تغيري 

املزاج من األسباب التي تؤدي إىل الفصل طويل األمد. قبل الفصل ملدة طويلة، 

سينظر أفراد املنطقة التعليمية يف أشكال أخرى من األشكال التأديبية لدعم 

الطالب يف الوفاء باملتطلبات السلوكية، ويجب أن يحددوا ما إذا كانت عودة 

الطالب إىل املدرسة قبل إكامل الفصل لفرتة طويلة: (1) ستشكل خطرًا وشيًكا 

عىل الطالب أو موظفي املدرسة أو (2) ستشكل خطرًا وشيًكا يؤدي إىل إيقاف 

العملية التعليمية بشكل فعيل أو جوهري. عىل مستوى املدارس الثانوية، ال 

يتجاوز الفصل ملدة طويلة تسعني (90) يوًما، طول املدة الزمنية األكادميية.

عىل مستوى املدارس اإلعدادية، ال يتجاوز الفصل ملدة طويلة تسعني (90) 

يوًما، طول املدة الزمنية األكادميية. عىل مستوى كل من املدارس اإلعدادية 

والثانوية، ميكن تقليل الفصل طويل األمد إىل إيقاف قصري األمد ال يقل عن 

خمسة (5) أيام إذا قدم الطالب دلياًل عىل أنه قد رتَّب موعًدا زمنيًّا أو أنه 

قد أجرى، يف أقرب تاريخ ممكن، تقيياًم للمخدرات وأنه التزم بكل توصيات 

الرعاية الصحية. ميكن أن يصحب الفصل طويل األمد واحد أو أكرث مام ييل:

A.  اإلحالة إىل وكالة تطبيق القانون؛

B.  اإلحالة إىل فريق العناية يف املبنى املدريس؛

C.  تفويض خدمة مجتمعية أو تجربة تعليمية بديلة؛

D.  التعاقد السلويك؛ و/أو

E.  بدائل مناسبة أخرى.

عدم إكامل بدائل الفصل وعدم االلتزام بتوصيات الرعاية 

الصحية من أسباب إعادة تطبيق الفصل طويل األمد.

عىل مستوى املدرسة االبتدائية، قد يحصل الطالب عىل إيقاف 

قصري األمد أو خطة بديلة باإلجراءات اإلصالحية.

املخالفة الثانية:

قد ينتج عن ارتكاب مخالفة الحيازة الثانية أو االستخدام الثاين ما ييل:

A.  الطرد النھايئ.

B.  الفصل ملدة قصرية أو طويلة.

C.  اإلحالة إىل وكالة تطبيق القانون.

D.  تطبيق بدائل إضافية.

E.  متديد للبدائل املطبقة يف املخالفة األوىل.

قبل فرض الفصل قصري األجل، سيحاول موظفو املنطقة التعليمية فرض أحد 

أشكال االنضباط التالية أو أكرث لدعم الطالب يف الوفاء باملتطلبات السلوكية.

قبل الفصل ملدة طويلة، سينظر أفراد املنطقة التعليمية يف أشكال أخرى من 

األشكال التأديبية لدعم الطالب يف الوفاء باملتطلبات السلوكية ويجب أن 

يحددوا ما إذا كانت عودة الطالب إىل املدرسة قبل إكامل اإليقاف لفرتة طويلة: 

(1) ستشكل خطرًا وشيًكا عىل الطالب أو موظفي املدرسة أو (2) ستشكل 

خطرًا وشيًكا يؤدي إىل إيقاف العملية التعليمية بشكل فعيل أو جوهري.

قبل الفصل النهايئ، سينظر أفراد املنطقة التعليمية يف أشكال أخرى من 

األشكال التأديبية لدعم الطالب يف الوفاء باملتطلبات السلوكية، ويجب 

أن يحددوا ما إذا كانت عودة الطالب إىل املدرسة قبل إكامل الفصل 

النهايئ ستشكل خطرًا وشيًكا عىل الطالب أو موظفي املدرسة أم ال.

يُعد بيع أو توصيل جميع املخدرات أو الكحول أو املواد الخاضعة للرقابة 

أو املواد املزعوم أنها خاضعة للرقابة سببًا لإلحالة إىل هيئة تطبيق القانون 

والطرد الطارئ، والتوصيات للتأديب، مبا يصل إىل الطرد ويشمله.

تزوير السجالت والغش

تزوير السجالت - سيخضع أي طالب يقوم بتزوير سجل مدريس 

أو أي مراسالت بني املدرسة واملنزل، أو تغيريها، أو تدمريها 

.3300P إلجراء تصحيحي وفًقا للسياسة 3300 واإلجراء

الغش — أي طالب يقدم عمل اآلخرين عن عمد عىل أنه عمله الشخيص 

سيعترب قد ارتكب عماًل ينطوي عىل غش، كام يشمل الغش أيًضا 

املساعدة عىل الغش أو التواطؤ بارتكابه، وقد يخضع أي شخص يرتكب 

.3300P الغش إلجراء انضباطي وفًقا للسياسة 3300 واإلجراء

رسقة املمتلكات أو تدمريها

يجب عىل الطالب أال يرسق أو يتلف عن عمد، مع اإلهامل الجسيم، املدرسة 

أو أي ممتلكات خاصة، وقد يخضع أي شخص يرتكب الرسقة أو يتلف مرافق 

.3300P املدرسة عن عمد إلجراء انضباطي وفًقا للسياسة 3300 واإلجراء

https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300%20Corrective%20Actions.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300%20Corrective%20Actions.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300%20Corrective%20Actions.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300%20Corrective%20Actions.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300%20Corrective%20Actions.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300%20Corrective%20Actions.pdf


EVERETT PUBLIC SCHOOLS © 2019 71  كتيب حقوق الطالب وواجباته 20-2019

السلوك املثري للفوىض

يجب عىل الطالب أال يتسبب عن عمد يف أي تعطيل جوهري أو 

مادي لعمل املدرسة. ويوضح التايل أنواع اإلساءة املمنوعة:

A.  إشغال املبنى املدريس أو أرض املدرسة يف 

سبيل منع اآلخرين من استخدامها؛ و

B.  إغالق مدخل أو مخرج أي مبنى مدريس أو غرفة 

يف سبيل منع اآلخرين من املرور عربها؛ و

C.  منع الطالب من حضور صفوفھم التعليمية أو حضور النشاطات املدرسية؛ و

D.  إغالق املمرات الخاصة باملشاة أو ممرات اآلليات يف حرم املدرسة؛ و

E.  التدخل الجدي يف سلوك أو نشاط أي صف مدريس؛ و

F.  املقامرة أو تشجيع الطالب اآلخرين عىل املقامرة؛ و

G.  إشعال النار يف ممتلكات املدرسة أو إجراء التخريب الجزيئ لھا؛ و

H.  استخدام األسلحة، أو املتفجرات، أو غريها من األسلحة، مبا يف ذلك 

األقالم الضوئية أو الليزرية يف أرض املدرسة أو التھديد باستخدامها؛ و

I.  الشجار أو تشجيع أو دعم سلوك الشجار؛ و

J.  االستخدام غري املالئم للتقنية.

قد يخضع أي شخص يرتكب سلوكًا هّداًما إلجراء انضباطي 

.3300P وفًقا للسياسة 3300 واإلجراء

االبتزاز أو االعتداء أو التسبب يف األذى الجسدي

ال ينبغي للطالب أن ميارس االبتزاز للحصول عىل أي يشء ذي قيمة، عن 

طريق التھديد باألذى أو محاولة التسبب يف األذى الجسدي، أو أن تكون 

له أي طريقة يتوقع لھا أن تسبب األذى الجسدي املقصود ألي شخص.

قد يخضع أي شخص يرتكب االبتزاز أو االعتداء أو يتسبب عن عمد يف إصابة 

.3300P بدنية لشخص آخر إلجراء انضباطي وفًقا للسياسة 3300 واإلجراء

العطور

يختار العديد من الطالب وضع العطور عند الحضور إىل املدرسة، لكن 

يجب استخدام العطور باعتدال بحيث ال تشتت، أو تعطل، أو تزعج 

اآلخرين. إىل جانب ذلك، يعاين العديد من أعضاء املجتمع املدريس من 

حاالت صحية تتأثر سلبًا بالعطور التي يضعھا اآلخرون، ويف هذه الحاالت، 

ستتم مطالبة الطالب باالمتناع عن وضع العطور عند ارتياد املدرسة.

نشاطات العصابات

ال يسمح للطالب باالشرتاك يف أنشطة العصابات عىل أرايض املدرسة. والعصابة هي 

مجموعة من ثالثة أشخاص أو أكرث لديھم قيادة ميكن تحديدها، ويقومون عىل 

أساس مستمر بالتآمر عىل نحو منظم وبالعمل سويًّا ألغراض إجرامية بشكل أسايس.

ال يجوز للطالب الترصيح بأنه عضو يف مثل هذه العصابات، أو االرتباط 

بھا، أو أن يكون تابًعا لھا، أو االشرتاك يف أنشطة العصابة أو أنشطة تتعلق 

بالعصابة يف املدرسة أو خالل األنشطة املتعلقة باملدرسة. العصابة هي اتحاد 

قام بتأسيسه أصدقاء، ويتميز بواحدة أو أكرث من الخصائص التالية:

•  له اسم عصابة أو رموز معروفة؛

•  له قائد معروف؛

•  له منطقة جغرافية معينة؛

•  يعقد اجتامعات بشكل منتظم أو متكرر؛

•  يعرف من ِقبَل قوات األمن بأنه عصابة؛ و/أو

•  يشرتك جامعيًّا يف نشاطات إجرامية أو يقرتف أعامل العنف.

أنواع الثياب، أو املظھر الخارجي، أو النشاطات، أو األفعال، أو السلوك، أو 

أسلوب الھندام الذي يعرضه أو يعكسه أو يشرتك فيه الطالب يجب أال:

•   يدفع مسؤويل املدرسة إىل التصديق بشكل معقول أن هذا امللبس، 

أو الزي، أو األنشطة، أو األفعال، أو السلوك، أو الھيئة، أو غريها 

من السامت متعلقة بالعصابة، وأنھا ستؤدي إىل تعطيل أو التدخل 

يف بيئة أو نشاط املدرسة أو األهداف التعليمية أو كل ذلك.

•  يؤدي إىل مخاطر سالمة للذات أو للطالب أو هيئة التدريس.

•  يؤدي إىل خلق جو يعيق سالمة الطالب أو أي شخص آخر بسبب الضغط غري 

املستحق، أو السلوك، أو اإلكراه، أو اإلمياءات الرصيحة، أو التھديد، أو العنف.

•  يوحي االنتامء إىل عصابة مبوجب مراسالت خطية، أو عالمات، 

أو وشم عىل الجسم، أو رسم، أو تصميم، و/أو شعار موضوع 

عىل أي ممتلكات خاصة أو مدرسة أو عىل الشخص نفسه.

قد يخضع أي شخص ينخرط يف نشاط يتعلق بالعصابة إلجراء 

.3300P انضباطي وفًقا للسياسة 3300 واإلجراء

التحرش، والرتويع، والتنمر

وفًقا للسياسة 3204 واإلجراء 3204P، مُينع الطالب من التحرش، أو 

الرتهيب، أو التنمر عىل اآلخرين عن طريق الكالم أو بالقوة عىل أرض 

املدرسة (أو يف مكان قريب منها عىل نحو معقول)، أو عىل حافالت 

املدرسة، أو يف مواقع النشاطات التي تقام خارج املدرسة تحت رعايتھا.

يجب عىل الطالب عدم التحرش بأي عضو هيئة تدريس أو 

متطوع أو والد أو ويص من خالل سلوك لفظي أو بدين.

قد يخضع أي شخص ميارس التحرش و/أو الرتهيب و/أو التنمر 

.3300P إلجراء انضباطي وفًقا للسياسة 3300 واإلجراء

https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300%20Corrective%20Actions.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300%20Corrective%20Actions.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300%20Corrective%20Actions.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300%20Corrective%20Actions.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-2052/3204P%20Prohibition%20of%20Harassment,%20Intimidation%20and%20Bullying.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-2052/3204P%20Prohibition%20of%20Harassment,%20Intimidation%20and%20Bullying.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-2045/3204%20Prohibition%20of%20Harassment,%20Intimidation%20and%20Bullying.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-2045/3204%20Prohibition%20of%20Harassment,%20Intimidation%20and%20Bullying.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300%20Corrective%20Actions.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300%20Corrective%20Actions.pdf
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مغادرة حرم املدرسة خالل ساعات املدرسة

ال يسمح للطالب برتك حرم املدرسة خالل اليوم الدرايس إال إذا حصل عىل إذن من 

مكتب املدرسة أو وفًقا إلجراءات املدرسة فيام يتعلق بتخويالت وقت الغداء.

التلكؤ

من املتوقع أن يغادر الطالب أرايض املدرسة ومرافقها يف وقت 

قريب بشكل معقول من موعد انتهاء اليوم الدرايس أو قرب االنتهاء 

الرسمي لليوم الدرايس، ما مل يكن هناك ترصيح بغري ذلك.

األدوية

يجب أن يتلقى الطالب الدواء يف أثناء ساعات الدوام املدريس مبعرفة الوالد/

الويص، كام يجب إعطاء الدواء يف املدرسة يف حاالت الرضورة القصوى 

فقط. متى أمكن، يُنصح الوالد/الويص ومتخصص الرعاية الصحية املرخص 

(LHCP) بتصميم جدول إلعطاء الدواء خارج ساعات املدرسة. باستثناء 

املاريجوانا الطبية، ميكن للوالد/الويص أن يعطي الطفل األدوية يف املدرسة.

 إذا كان من الرضوري متاًما أن يتلقى الطالب الدواء يف أثناء ساعات الدوام 

املدريس أو الساعات التي يكون فيھا الطالب تحت إرشاف مسؤولني يف 

املدرسة، فيجب اتباع اإلجراء 3416P، مبا يف ذلك توفري منوذج طلب ترخيص 

طبي مكتمل موقَّع من أخصايئ رعاية صحية مرخَّص والوالد/الويص.

 حمل الطالب األدوية وتناولها بنفسه

تُعد عملية طلب حمل األدوية و/أو تناولها ذاتيًّا هي نفسها عملية إعطاء 

هيئة التدريس العالج، ويجب عىل الوالد/الويص وأخصايئ الرعاية الصحية 

املرخص ملء منوذج طلب ترخيص طبي يرسي عىل الدواء، ومبجرد تفويض 

الوالد/الويص وأخصايئ الرعاية الصحية املرخص أن يحمل الطالب األدوية 

الخاصة به و/أو يتناولها بنفسه، ميكن للممرضة القانونية أن متنح اإلذن.

قبل السامح للطالب بحمل األدوية و/أو تناولها بنفسه، سيأخذ املدير 

واملمرضة املسجلة يف االعتبار السن، واملستوى التنموي، وقدرات الطالب، 

وطبيعة الدواء، والظروف التي سيتناول فيها الطالب أو رمبا يتناول فيها 

الدواء ذاتيًّا، وغري ذلك من األمور ذات الصلة يف الحالة الخاصة.

يجب عىل الطالب عدم مشاركة أدويته أبًدا مع طالب آخر، وقد يؤدي انتھاك 

هذه الرشوط من ِقبَل الطالب املمنوح إذنًا باالقتناء الذايت و/أو التناول الذايت 

ألدويته إىل إنھاء هذا اإلذن، فضاًل عن فرض إجراء انضباطي عند االقتضاء.

منتجات التبغ

مينع استعامل منتجات التبغ وما يشبھھا، أو حيازتھا، أو توزيعها من ِقبَل 

الطالب يف املدارس أو أي منشآت أخرى تابعة للمنطقة التعليمية أو ما 

يتبعھا من أراٍض أو مركبات يف جميع األوقات. وتتضمن “منتجات التبغ 

وما يشبھھا”، عىل سبيل املثال ال الحرص، السجائر، والسيجار، والنشوق، 

ن، والنيكوتني السائل، واألجھزة املولِّدة  وتبغ التدخني، والتبغ غري املدخِّ

للنيكوتني، والسجائر اإللكرتونية، وأجھزة التبخري، وأجھزة االستنشاق غري 

املوصوفة، وأي معدات أو أجھزة أو مواد تدخني أخرى أو مبتكرة.

 وينتج عن استخدام أي طالب للتبغ أو املنتجات املشابهة له يف 

املدارس واملباين التابعة للمنطقة التعليمية أو يف أراضيها أو مركباتها 

.3300P الخضوع إلجراء انضباطي وفًقا للسياسة 3300 واإلجراء

السلوك الفاسد البذيء

يحظر أي سلوك أو تعبري بذيء، أو غري الئق، أو فاحش، 

وقد يخضع أي شخص يرتكب سلوكًا فاحًشا أو بذيئًا ألجراء 

.3300P انضباطي وفًقا للسياسة 3300 واإلجراء

األسلحة، والذخائر، واألدوات الخطرة

يجب أال ميتلك الطالب أو يعرض أو يتعامل أو ينقل أي يشء ميكن 

اعتباره بشكل معقول سالًحا ناريًّا، أو مسدًسا هوائيًّا، أو ذخرية، أو 

سالًحا، وسيتم االتصال بھيئة إنفاذ القانون املعنية يف حالة وجود 

انتھاكات للقانون األسايس لألسلحة النارية/األسلحة الخطرة.

سيخضع أي طالب ميتلك شيئًا ميكن اعتباره بشكل معقول سالًحا ناريًّا أو مسدًسا 

هوائيًّا أو ذخرية أو سالًحا يف املدارس واملباين التابعة للمنطقة التعليمية أو 

.3300P أراضيها أو مركباتها إلجراء انضباطي وفًقا للسياسة 3300 واإلجراء

https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-83032/3416P%20MEDICATION%20AUTHORIZATION%20ORDER%20FORM.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300%20Corrective%20Actions.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300%20Corrective%20Actions.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300%20Corrective%20Actions.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300%20Corrective%20Actions.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300%20Corrective%20Actions.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300%20Corrective%20Actions.pdf
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.III الجزء

سياسات التعامل مع مخالفات القواعد املدرسية

انضباط الطالب

السياسة 3300    

تعني كلمة “االنضباط” أي إجراء تتخذه املنطقة التعليمية استجابًة لالنتهاكات 

السلوكية، وليس رضوريًّا أن يكون االنضباط عقابيًّا، لكنه ميكن أن يأخذ أشكااًل 

إيجابية تنطوي عىل الدعم. وتشمل أغراض هذه السياسة واإلجراءات املصاحبة:

1.   مشاركة األرس واملجتمع والسعي للتمتع باالستجابة للسياق الثقايف؛ و

2.  دعم الطالب يف الوفاء بالتوقعات السلوكية، مبا يف 

ذلك توفري مشاركة الوالَدين/األوصياء مبكرًا؛ و

3.  إدارة االنضباط بطرق تتجاوب مع االحتياجات ونقاط القوة لدى الطالب، 

والحفاظ عىل تواجد الطالب يف الفصل الدرايس ألطول قدر ممكن من الوقت؛ و

4.  توفري خدمات تعليمية يحتاج إليها الطالب يف أثناء الفصل والطرد النهايئ؛ و

5.  تسهيل التعاون بني موظفي املدرسة والطالب والوالَدين/األوصياء، ومن ثّم 

دعم إعادة الدمج بنجاح يف الفصل الدرايس بعد الفصل أو الفصل النهايئ؛ و

6.  ضامن النزاهة، واملساواة، واملعاملة املنصفة يف إدارة العملية االنضباطية؛ و

7.  إمداد كل طالب بالفرصة لتحقيق النجاح 

عىل املستوى الشخيص واألكادميي؛ و

8.  توفري بيئة آمنة لجميع الطالب وموظفي املنطقة التعليمية.

سينشئ املرشف أو الشخص املعني القواعد املتاحة لسلوك الطالب ويوفرها، 

مة إلمداد الطالب ببيئة آمنة وصحية وسليمة عىل  بحيث تكون مصمَّ

املستوى التعليمي. من املتوقَّع من الطالب واآلباء/األوصياء االنتباه إىل 

قواعد مدونة سلوك الطالب الخاصة باملنطقة التعليمية، مبا يف ذلك املعايري 

السلوكية التي تحرتم الحقوق، واألشخاص، وملكيات اآلخرين. من املتوقَّع من 

الطالب وهيئة التدريس العمل مًعا من أجل إيجاد مناخ إيجايب للتعلم.

الحد من الفصل والتفاعل مع العائالت ودعم الطالب

 ما مل يشكل وجود الطالب خطرًا مبارًشا ومتواصاًل عىل اآلخرين أو 

تهديًدا مبارًشا ومتواصاًل عىل العملية التعليمية، يجب عىل أفراد هيئة 

التدريس أواًل تجربة واحد (1) أو أكرث من أشكال االنضباط لدعم 

الطالب يف الوفاء بالتوقعات السلوكية قبل تطبيق االستبعاد من الفصل 

الدرايس أو الوقف أو الفصل النهايئ أو الفصل النهايئ الطارئ.

 قد تشمل األشكال األخرى هذه من االنضباط استخدام أفضل املامرسات 

واإلسرتاتيجيات الواردة يف قامئة السلوكيات الوالئية ضمن قانون واشنطن املنقح 

28A.165.035. يحدد اإلجراء املصاحب قامئة من األشكال األخرى االنضباطية 

الخاصة باستخدام أفراد هيئة التدريس. وعىل الرغم من ذلك، هذه القامئة 

ليست حرصية ألفراد هيئة التدريس وميكنهم استخدام أشكال أخرى من 

األمور االنضباطية املتوافقة مع  قانون واشنطن اإلداري 392-400-025 (9).

يجب عىل موظفي املدرسة إجراء كل محاولة ممكنة معقولة إلرشاك الوالَدين/

األوصياء والطالب يف حل االنتهاكات السلوكية. سوف تتخذ املنطقة التعليمية 

جميع الخطوات املعقولة لضامن أن اإلشعارات، وجلسات االستامع، واملؤمترات، 

واالجتامعات، والخطط، واإلجراءات، واالتفاقيات، وااللتامسات، والقرارات مصوغة 

بلغة يفهمها الطالب واآلباء/األوصياء؛ وهذا قد يتطلب مساعدة لغوية. تشمل 

املساعدة اللغوية التواصل شفهيًّا وكتابيًّا فضاًل عن املساعدة عىل فهم املراسالت 

الكتابية، حتى إذا كان اآلباء/األوصياء ال ميكنهم قراءة أي لغة. سيكون الستخدام 

املنطقة التعليمية الفصل والفصل النهايئ عالقة فعلية وأساسية بعمل املنطقة 

التعليمية، مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص، الحفاظ عىل صحة وسالمة 

الطالب واملوظفني، والحفاظ عىل العملية التعليمية املفضية إىل التعلم.

 ووفق ما هو موضح يف اإلجراء املصاحب، ستوفر املنطقة التعليمية خدمات 

تعليمية للطالب يف أثناء الفصل أو الفصل النهايئ. وعند فرض املنطقة التعليمية 

الفصل طويل األجل أو الفصل النهايئ، ستعمل املنطقة التعليمية عىل عقد 

اجتامع إعادة دمج يف الوقت املناسب. وإلعادة الطالب إىل املدرسة بنجاح، 

ستتعاون املنطقة التعليمية مع الوالَدين/األوصياء والطالب يف سبيل وضع 

خطة إعادة دمج مصممة لظروف الطالب الفردية، وإضافة إىل ذلك، يحق ألي 

طالب تم فصله أو فصله بشكل نهايئ أن يتقدم إلعادة القبول يف أي وقت.

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.165.035
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.165.035
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-025
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-025
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 سلطة هيئة التدريس

تتحمل هيئة التدريس يف املنطقة التعليمية مسؤولية اإلرشاف عىل الطالب يف 

أثناء اليوم الدرايس ويف أثناء األنشطة املدرسية، سواء يف الحرم املدريس وخارجه 

ويف وسائل املواصالت التي توفرها املنطقة التعليمية. ستسعى هيئة التدريس 

إىل إرشاك الوالَدين/األوصياء مبكرًا يف الجهود املبذولة من أجل دعم الطالب 

يف الوفاء بالتوقعات السلوكية. يتمتع املرشف أو الشخص املعني بسلطة إدارة 

العملية االنضباطية، مبا يف ذلك جميع اإلجراءات االنضباطية االستبعادية، 

وسيحدد املرشف أو الشخص املعني أفراد الهيئة اآلخرين الذين خول لهم 

املرشف أو الشخص املعني سلطة انضباطية. وبعد محاولة شكل واحد (1) أو 

أكرث من أشكال االنضباط، يتمتع املعلمون بسلطة قانونية لفرض االستبعاد 

من الفصل الدرايس نتيجة السلوكيات التي تعطل العملية التعليمية، ونظرًا 

إىل تفاوت استيعاب السلوكيات املوضوعية ورمبا تتضمن االنحياز الضمني أو 

الالشعوري، سيعمل اإلجراء املصاحب عىل تحديد أنواع السلوكيات التي ميكن 

لهيئة التدريس املحددة يف املنطقة التعليمية فرض االنضباط بخصوصها.

ضامن النزاهة، وتوفري اإلشعارات، وإتاحة 

الفرصة لعقد جلسة استامع

عند فرض إجراء انضباطي، ستلتزم املنطقة التعليمية بجميع حقوق الطالب 

الدستورية. ستقوم املنطقة التعليمية بإبالغ الوالَدين/األوصياء بأرسع ما ميكن 

بشكل معقول بشأن االستبعاد من الفصل الدرايس وقبل فرض أي فصل أو فصل 

نهايئ، كام ستوفر املنطقة التعليمية الفرص للوالد/الويص يف أثناء جلسة االستامع 

األولية مع الطالب. ستقدم املنطقة التعليمية للوالَدين/األوصياء إشعاًرا خطيًّا مبا 

يتوافق مع قانون واشنطن اإلداري 455-400-392، ينص عىل الفصل أو الفصل 

النهايئ مبا ال يتجاوز يوًما دراسيًّا واحًدا (1) بعد جلسة االستامع األولية. وكام 

ذُكر أعاله، تشمل املساعدة اللغوية التواصل شفهيًّا وكتابيًّا، فضاًل عن املساعدة 

عىل فهم املراسالت الكتابية، حتى إذا كان اآلباء/األوصياء ال ميكنهم قراءة أي 

لغة. وضعت املنطقة التعليمية إجراءات ملراجعة عمليات الفصل واالستبعاد 

والطرد يف حاالت الطوارئ وتقييم االلتامسات بشأنها، مبا يتوافق مع قانون 

واشنطن اإلداري 430-400-392 حتى قانون واشنطن اإلداري 392-400-530.

 التطور واملراجعة

يُعد اإلبالغ الدقيق والكامل بجميع اإلجراءات التأديبية، مبا يف ذلك 

االنتهاكات السلوكية التي أدت إليها، يف غاية األهمية للمراجعة الفعالة 

لهذه السياسة، ومن ثّم، ستضمن املنطقة التعليمية هذا اإلبالغ.

 سوف تجمع املنطقة التعليمية بشكل دوري البيانات املتعلقة باإلجراءات 

التأديبية التي اتخذت ضد الطالب يف كل مدرسة وتراجعها، وسيتم فصل البيانات 

 ،28A.300.042 إىل مجموعات فرعية وفق ما يتطلبه قانون واشنطن املنقح

مبا يف ذلك الطالب املؤهلون للحصول عىل تعليم ذوي االحتياجات الخاصة أو 

القسم 504. ستشمل عملية مراجعة البيانات االستبعاد من الفصل الدرايس 

وعمليات الطرد داخل املدرسة قصرية األجل والطرد طويل األجل والطرد 

النهايئ. ستقوم املنطقة التعليمية بدعوة املوظفني، والطالب، والوالَدين/

األوصياء، والعائالت، واملجتمع للمشاركة يف مرجعة البيانات. ويتمثل الغرض 

من مراجعة البيانات يف تحديد ما إذا كانت هناك حاالت غري متناسبة؛ ففي 

حالة وجود حاالت غري متناسبة، ستتخذ املنطقة التعليمية إجراًء لضامن 

أن ذلك ليس نتيجة متييز، وقد تعمل عىل تحديث هذه السياسة واإلجراء 

املصاحب لتحسني مستوى النزاهة واملساواة بشأن العملية االنضباطية.

 توزيع السياسات واإلجراءات

ستعمل املنطقة التعليمية عىل إتاحة سياساتها وإجراءاتها االنضباطية 

للعائالت واملجتمع، وستعمل عىل توفري السياسات واإلجراءات االنضباطية 

سنويًّا إىل جميع موظفي املنطقة التعليمية والطالب والوالَدين/األوصياء، 

وهو ما قد يستدعي مساعدة لغوية للطالب والوالَدين/األوصياء ذوي 

درجة اإلتقان املحدودة للغة اإلنجليزية مبوجب الفقرة VI من قانون 

الحقوق املدنية لعام 1964. ستضمن املنطقة التعليمية اطالع موظفي 

املنطقة التعليمية واملقاولني عىل السياسات واإلجراءات االنضباطية.

اإلجراء

   3300P

التعريفات

ألغراض السياسات واإلجراءات االنضباطية، تنطبق التعريفات التالية:

االنتهاك السلويك يعني سلوك الطالب الذي ينتهك 

السياسات االنضباطية للمنطقة التعليمية.

 االستبعاد من الفصل الدرايس يعني استبعاد الطالب من الفصل 

الدرايس أو منطقة األنشطة أو التعليم نتيجة انتهاكات سلوكية، وفًقا 

ملتطلبات قانون واشنطن اإلداري 330-400-392 وقانون واشنطن 

اإلداري 335-400-392، وال تشمل عملية االستبعاد من الفصل الدرايس 

اإلجراء الذي ينتج عنه عدم حضور الدروس لفرتة وجيزة عندما:

1.  يحاول املعلم أو أحد موظفي املدرسة تجربة أشكال أخرى من 

االنضباط لدعم الطالب يف الوفاء بالتوقعات السلوكية؛ و

2.  يظل الطالب تحت إرشاف املعلم أو موظفي 

املدرسة اآلخرين يف أثناء الفرتة الوجيزة هذه.

تتسم االستجابة الثقافية مبعنى “الكفاءة الثقافية” نفسه يف قانون واشنطن 

املنقح 28A.410.270، والذي ينص عىل أن “الكفاءة الثقافية” تشمل 

معرفة سياقات وتاريخ الطالب الثقايف، إضافة إىل املعايري والقيم األرسية يف 

الثقافات املختلفة واملعرفة واملهارات الخاصة بالوصول إىل املوارد املجتمعية 

والتواصل مع املجتمع والوالَدين، فضاًل عن املهارات املتعلقة بتكييف 

عملية التدريس لخربات الطالب وتحديد السياقات الثقافية للطالب.

https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-455
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-455
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-430
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-530
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-530
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-430
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-430
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.300.042
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.300.042
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-335
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-330
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-330
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-335
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-335
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.410.270
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.410.270
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.410.270
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 االنضباط يعني أي إجراء تتخذه املنطقة التعليمية استجابًة لالنتهاكات السلوكية.

تعطيل العملية التعليمية يعني تعطيل العمل يف الفصل الدرايس وخلق 

اضطراب، أو انتهاك حقوق أحد الطالب أو مجموعة من الطالب.

الطرد يف حاالت الطوارئ يعني إبعاد الطالب من املدرسة نظرًا إىل أن كالم 

الطالب أو سلوكه يفرض خطرًا مبارًشا ومتواصاًل عىل الطالب اآلخرين أو 

موظفي املدرسة أو تهديًدا مبارًشا أو متواصاًل يؤدي إىل التعطيل الفعيل 

أو الجوهري للعملية التعليمية، وفق املتطلبات الواردة يف قانون واشنطن 

اإلداري 510-400-392 وحتى قانون واشنطن اإلداري 392-400-530.

الطرد النهايئ يعني حرمان الطالب من التقديم للحصول عىل مكان يف 

املدرسة الحالية نظرًا إىل انتهاك سلويك، وفق متطلبات قانون واشنطن 

اإلداري 430-400-392 حتى قانون واشنطن اإلداري 392-400-480.

مدة الفصل الدرايس األكادميي تعني العدد اإلجاميل لأليام 

الدراسية يف فرتة الثالثة أشهر من الفصل الدرايس أو الفصل 

الدرايس لنصف السنة، وفق ما يحدده مجلس اإلدارة.

األشكال األخرى من اإلجراءات االنضباطية تعني اإلجراءات املستخدمة 

استجابًة لالنتهاكات السلوكية بخالف االستبعاد من الفصل الدرايس 

أو الطرد أو الطرد النهايئ أو الطرد يف حالة الطوارئ التي قد تشتمل 

عىل استخدام أفضل املامرسات واإلسرتاتيجيات الواردة يف قامئة الوالية 

.28A.165.035 للسلوكيات ضمن قانون واشنطن املنقح

يتمتع الوالد باملعنى نفسه الوارد يف قانون واشنطن 

اإلداري 172A-01125-392، ويعني

a.   الوالد البيولوجي أو الوالد بالتبني للطفل؛ 

b.  والد الرتبية؛ 

c.  الويص بوجه عاّم مخول للترصف كوالد الطفل أو 

مرصح له باتخاذ القرارات التعليمية للطالب، وليس 

الوالية، إذا كان الطالب تحت وصاية الوالية؛ 

d.  شخص يترصف نيابًة عن الوالد البيولوجي أو الوالد بالتبني، مبا يف ذلك 

الجد أو زوج األم/زوجة األب أو قريب آخر يعيش الطالب معه أو شخص 

مسؤول قانونًا عن رفاهية الطالب؛ أو والد بديل تم تعيينه وفق ما ورد 

يف قانون واشنطن اإلداري 172A.05130-392.  إذا كان الوالد البيولوجي 

أو بالتبني يحاول الترصف بصفته الوالد وهناك أكرث من طرف واحد (1) 

يستويف املؤهالت للترصف نيابًة عن الوالد، فيجب اعتبار الوالد البيولوجي 

أو الوالد بالتبني الوالد الفعيل إال إذا كان ال يتمتع بالسلطة القانونية التخاذ 

القرارات التعليمية نيابًة عن الطالب. يف حال تحديد مرسوم أو أمر قضايئ 

شخًصا ما أو أشخاًصا للترصف “كوالد” للطفل أو اتخاذ القرارات التعليمية 

نيابًة عن الطالب، فعندها سيتم تحديد هذا الشخص أو األشخاص 

ليكونوا مكان الوالد لألغراض الواردة يف السياسة 3300 وهذا اإلجراء.

مجلس إدارة املدرسة يعني مجلس اإلدارة املنظِّم التابع للمنطقة التعليمية املحلية.

يوم العمل املدريس يعني أي يوم تقوميي، باستثناء أيام السبت واألحد، وأي 

عطالت مدرسية أو فيدرالية يكون فيها مكتب املرشف مفتوًحا للعامة. وينتهي 

يوم العمل الدرايس عند إغالق مكتب املرشف أبوابه لليوم التقوميي.

 اليوم املدريس يعني أي يوم أو يوم جزيئ يحرض فيه 

الطالب إىل املدرسة لألغراض التعليمية.

الفصل يعني حرمان الطالب من الحضور نتيجة انتهاك سلويك يف أي مادة أو حصة 

أو يف أي جدول كامل للمواد أو الحصص، لكن ال يشمل ذلك حاالت االستبعاد 

من الفصول الدراسية، أو الفصل النهايئ، أو الفصل يف حاالت الطوارئ، وقد يشمل 

الفصل أيًضا الحرمان من االلتحاق أو إعادة االلتحاق مبرفق خاص فعيل مملوك 

للمنطقة التعليمية، أو مؤجر منها، أو مستأجر لصالحها، أو خاضع لسيطرتها.

الفصل داخل املدرسة يعني الفصل الذي يُستبعد فيه الطالب من 

مكان تعليمي معتاد لكن يظل يف مدرسته الحالية ملدة عرشة (10) أيام 

دراسية متواصلة، وفًقا للمتطلبات الواردة يف قانون واشنطن اإلداري 

430-400-392 حتى قانون واشنطن اإلداري 392-400-475.

الفصل قصري األجل يعني الفصل الذي يُستبعد فيه الطالب من املدرسة ملدة 

عرشة (10) أيام دراسية متواصلة، وفًقا للمتطلبات الواردة يف قانون واشنطن 

اإلداري 430-400-392 حتى قانون واشنطن اإلداري 392-400-475.

الفصل طويل األجل يعني الفصل الذي يُستبعد فيه الطالب من املدرسة ملدة 

تزيد عن عرشة (10) أيام متواصلة، وفًقا للمتطلبات الواردة يف قانون واشنطن 

اإلداري 430-400-392 حتى قانون واشنطن اإلداري 392-400-475.

التفاعل مع العائالت واملساعدة اللغوية

ستسعى املنطقة التعليمية إىل إرشاك الوالَدين/األوصياء مبكرًا يف الجهود 

املبذولة من أجل دعم الطالب للوفاء بالتوقعات السلوكية، وإضافة إىل ذلك، 

ستبذل املنطقة التعليمية جميع الجهود املعقولة إلرشاك الطالب والوالد/

الويص يف حل االنتهاكات السلوكية. ما مل توجد حالة طوارئ، من املطلوب 

توفري فرصة إلرشاك الوالد/الويص قبل تطبيق الفصل أو الفصل النهايئ.

 ستتخذ املنطقة التعليمية جميع اإلجراءات املعقولة لضامن توفري جميع 

املراسالت املتعلقة باإلجراءات االنضباطية (الشفهية والكتابية) املطلوبة وفق 

السياسة 3300 وهذا اإلجراء بلغة يفهمها الطالب والوالد/الويص. تشمل 

هذه املراسالت املتعلقة باالنضباط اإلشعارات، وجلسات االستامع، واملؤمترات، 

واالجتامعات، والخطط، واإلجراءات، واالتفاقيات، وااللتامسات، والقرارات. 

رمبا يتطلب هذا الجهد مساعدة لغوية للطالب واآلباء/األوصياء ذوي درجة 

الكفاءة املحدودة يف اللغة اإلنجليزية مبوجب الفقرة VI من قانون الحقوق 

https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-510
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-530
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-530
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-510
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-510
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-430
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-480
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-480
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-430
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-430
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.165.035
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.165.035
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-172A-01125
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-172A-01125
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-172A-01125
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-172A-05130
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-172A-05130
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300%20Corrective%20Actions.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300%20Corrective%20Actions.pdf
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-430
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-475
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-475
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-430
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-430
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-430
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-475
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-475
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-430
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-430
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-475
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-475
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300%20Corrective%20Actions.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300%20Corrective%20Actions.pdf


EVERETT PUBLIC SCHOOLS © 2019 76  كتيب حقوق الطالب وواجباته 20-2019

املدنية لعام 1964. وبالنسبة إىل اآلباء/األوصياء غري القادرين عىل قراءة 

أي لغة، سوف توفر املنطقة التعليمية املواد املكتوبة بشكل منطوق.

أشكال االنضباط األخرى واالستبعاد من الفصل الدرايس

دعم الطالب بأشكال أخرى من اإلجراءات االنضباطية 

 ما مل يشكل سلوك الطالب املستمر خطرًا مبارًشا ومتواصاًل عىل اآلخرين أو تهديًدا 

مبارًشا ومتواصاًل عىل العملية التعليمية، يجب عىل أفراد هيئة التدريس أواًل 

تجربة واحد (1) أو أكرث من أشكال االنضباط لدعم الطالب يف الوفاء بالتوقعات 

السلوكية قبل تطبيق االستبعاد من الفصل الدرايس، أو الفصل، أو الفصل النهايئ.

 أنواع السلوك التي من أجلها قد يستخدم أفراد هيئة التدريس األشكال األخرى من 

اإلجراءات االنضباطية تشمل أي انتهاك لقواعد السلوك، الواردة يف السياسة 3240. 

وفًقا لقواعد السلوك الواردة يف السياسة 3240، سوف يتشاور مديرو املدارس 

وهيئة التدريس املعتمدة مرة سنويًّا لوضع تعريفات دقيقة والخروج بإجامع عىل 

ما يشكل السلوكيات املفضية إىل املشكالت. ويتمثل الهدف من وضع التعريفات 

واإلجامع فيام يتعلق بالسلوك املفيض إىل املشكالت يف التعامل مع الفروق يف 

إدراك السلوكيات املوضوعية والحد من تأثري التحيز الضمني أو الالشعوري.

قد تشمل األشكال األخرى هذه من االنضباط استخدام أفضل 

املامرسات واإلسرتاتيجيات الواردة يف قامئة السلوكيات الوالئية املتاحة 

http://www.k12.wa.us/SSEO/ عرب اإلنرتنت عىل موقع الويب

pubdocs/BehaviorMenu.pdf.  تم تحديد ما ييل لالستخدام كأشكال 

أخرى من االنضباط، مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص:

•  مراقبة السلوكيات؛ و

•  التوجيه؛ و

•  التوسط بني النظراء؛ و

•  مامرسات العدالة التصالحية؛ و

•   تعليم/إعادة التوجيه بشأن املهارات االجتامعية؛ و

•   أساليب تخفيف التصعيد؛ و

•  النهج القائم عىل معرفة تأثري الصدمة.

هذه القامئة ليست حرصية ألفراد هيئة التدريس، وميكنهم 

استخدام أي شكل آخر من أشكال األمور االنضباطية املتوافقة 

مع  قانون واشنطن اإلداري 392-400-025 (9).

 التوقيف بعد املدرسة

إضافًة إىل ذلك، ميكن لهيئة التدريس استخدام التوقيف بعد املدرسة كشكل 

آخر من أشكال اإلجراءات االنضباطية. قبل تحديد التوقيف بعد املدرسة، 

سيُعلِم عضو هيئة التدريس الطالب بالسلوك املحدد املؤدي إىل التوقيف، وميد 

الطالب بالفرصة لرشح سلوكه أو تربيره. سيقوم عضو واحد (1) من أعضاء 

هيئة التدريس املهنيني باإلرشاف عىل التوقيف بعد املدرسة بشكل مبارش.

 ال ميكن لفرض أشكال أخرى من اإلجراءات االنضباطية أن ينتج عنه 

حرمان، أو تأخري حصول الطالب عىل وجبة كافية غذائيًّا، أو إنجاز صف 

درايس محدد، أو حضور مادة معينة، أو تحقيق أحد متطلبات التخرج.

 ميكن للطالب واآلباء/األوصياء االلتامس ضد األشكال األخرى 

من اإلجراءات االنضباطية، مبا يف ذلك فرص التوقيف بعد 

املدرسة باستخدام عملية التظلم الواردة أدناه.

سلطة هيئة التدريس واالنضباط االستبعادي

يتحمل أعضاء هيئة التدريس يف املنطقة التعليمية مسؤولية اإلرشاف 

عىل الطالب فوًرا قبل اليوم الدرايس وبعده، ويف أثناء اليوم الدرايس ويف 

أثناء األنشطة الدراسية (سواء يف الحرم املدريس أو خارجه) ويف أرايض 

املدرسة قبل ساعات اليوم الدرايس وبعدها عندما تستخدم أرايض املدرسة 

مجموعة مدرسية أو نشاطًا مدرسيًّا، واألرايض خارج املدرسة، يف حال كانت 

ترصفات الطالب تؤثر بشكل جوهري أو مادي يف العملية التعليمية أو 

تتداخل معها، ويف وسائل املواصالت التي توفرها املنطقة التعليمية.

 ستسعى هيئة التدريس إىل إرشاك الوالَدين/األوصياء مبكرًا يف الجهود 

املبذولة من أجل دعم الطالب يف الوفاء بالتوقعات السلوكية، ويتمتع 

املرشف بسلطة إدارة العملية االنضباطية، مبا يف ذلك جميع اإلجراءات 

االنضباطية االستبعادية. يفوض املرشف للمديرين ومساعدي املديرين 

السلطة االنضباطية املتعلقة بفرض عمليات الفصل قصري األجل، والفصل 

طويل األجل، وحاالت الطرد النهايئ، والطرد يف حاالت الطوارئ.

االستبعاد من الفصل الدرايس

بعد تجربة شكل واحد (1) آخر عىل األقل من أشكال اإلجراءات االنضباطية، 

وفق الوارد أعاله، يحق للمعلمني فرص االستبعاد من الفصل الدرايس. 

االستبعاد من الفصل الدرايس يعني استبعاد الطالب من الفصل الدرايس 

أو منطقة النشاط التعليمي بناًء عىل انتهاك سلويك يعمل عىل تعطيل 

العملية التعليمية. وفق ما ورد أعاله، سيعمل املرشف، أو الشخص املعني، 

واملديرون، ومساعدو املديرين، وهيئة التدريس املفوضة بالعمل مًعا 

يف سبيل وضع تعريفات وإجامع عىل ما يشكل السلوك الذي يعطل 

العملية التعليمية للحد من تأثري االنحياز الضمني أو الالشعوري.

رمبا يكون االستبعاد من الفصل الدرايس طوال اليوم الدرايس أو أي جزء من 

اليوم الدرايس، وال يشمل استبعاد الطالب من الفصل الدرايس نقل الطالب 

من املدرسة، مبا يف ذلك رصف الطالب إىل املنزل مبكرًا، أو إخبار الوالد/

الويص باإلبقاء عىل الطالب يف املنزل، بناًء عىل انتهاك سلويك. ويشكل نقل 

الطالب من املدرسة فصاًل، أو فصاًل نهائيًّا، أو فصاًل يف حاالت الطوارئ، 

ويجب أن يتضمن اإلعالم والعملية املعتمدة الواردة يف القسم أدناه.

ال ميكن أن يرتتب عىل االستبعاد من الفصل الدرايس حرمان أو تأخري 

حصول الطالب عىل وجبة كافية غذائيًّا، أو إنجاز صف درايس محدد، 

أو حضور مادة معينة، أو تحقيق أحد متطلبات التخرج.

ستتيح املدرسة للطالب فرصة تعويض أي مهام واختبارات 

فاتته يف أثناء االستبعاد من الفصل الدرايس.

 بعد استبعاد الطالب من الفصل الدرايس، يجب أن يبلغ املعلم (أو غري ذلك من 

أفراد املدرسة املحددين) بحالة االستبعاد من الفصل الدرايس، مبا يف ذلك االنتهاك 

https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-500/3240%20Student%20Conduct%20Expectations%20and%20Sanctions.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-500/3240%20Student%20Conduct%20Expectations%20and%20Sanctions.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-500/3240%20Student%20Conduct%20Expectations%20and%20Sanctions.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-500/3240%20Student%20Conduct%20Expectations%20and%20Sanctions.pdf
https://www.k12.wa.us/sseo/pubdocs/behaviormenu.pdf
https://www.k12.wa.us/sseo/pubdocs/behaviormenu.pdf
https://www.k12.wa.us/sseo/pubdocs/behaviormenu.pdf
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-025
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-025
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السلويك الذي أدى إىل االستبعاد من الفصل الدرايس، إىل املدير أو الشخص املعني 

بأرسع ما ميكن بشكل معقول، كام يجب أن يقوم املدير أو الشخص املعني 

باإلبالغ عن جميع حاالت االستبعاد من الفصل الدرايس، مبا يف ذلك االنتهاك 

السلويك الذي أدى إليه إىل املرشف أو الشخص املعني. ويُعّد اإلبالغ عن االنتهاك 

السلويك املؤدي إىل االستبعاد من الفصل الدرايس بعبارة “غري ذلك” ليس كافيًا.

 يجب أن يقوم املعلم أو املدير أو الشخص املعني بإبالغ والَدي/أوصياء الطالب 

باالستبعاد من الفصل الدرايس بأرسع ما ميكن بشكل معقول. وفق ما ورد أعاله، 

ستتخذ املنطقة التعليمية جميع اإلجراءات املعقولة لضامن توصيل هذا اإلعالم 

بلغة وطريقة (مبعنى آخر شفهيًّا أو كتابيًّا) يستوعبهام الوالدان/األوصياء.

عندما يفرض معلم أو موظف آخر مخول يف املدرسة االستبعاد من الفصل 

الدرايس نظرًا لعبارات أو سلوكيات من الطالب تشكل خطرًا مبارًشا ومتواصاًل 

عىل الطالب اآلخرين أو موظفي املدرسة أو تهديًدا مبارًشا ومتواصاًل 

فيام يتعلق بتعطيل العملية التعليمية بشكل فعيل أو جوهري:

1.  يجب عىل املعلم أو موظف املدرسة أن يبلغ عىل 

الفور مدير املدرسة أو الشخص املعني؛ و

2.  يجب أن يقابل املدير أو الشخص املعني الطالب بأرسع ما 

ميكن بشكل معقول ويتخذ اإلجراء االنضباطي املناسب.

سوف تتعامل املنطقة التعليمية مع تظلامت الطالب والوالَدين فيام يتعلق 

باالستبعاد من الفصل الدرايس من خالل إجراءات التظلم الواردة أدناه.

عملية التظلم من أشكال االنضباط األخرى واالستبعاد من الفصل الدرايس

يتمتع أي والد/ويص أو طالب ظُلم بفرض أشكال أخرى من اإلجراءات 

االنضباطية و/أو االستبعاد من الفصل الدرايس، بالحق يف عقد اجتامع 

غري رسمي مع املدير أو الشخص املعني للفصل يف التظلم. ويف حال 

كان التظلم متعلًقا بإجراء أحد املوظفني، ستقوم املنطقة التعليمية 

بإعالم املوظف بالتظلم وفًقا لعقد العمل الجامعي الساري.

يف مثل هذا االجتامع، ستتاح للطالب والوالد/الويص الفرصة للتعبري عن 

املشكالت واملخاوف املتعلقة بالتظلم وطرح األسئلة عىل أفراد هيئة 

التدريس املنخرطني يف التظلم. وستتاح الفرصة ألفراد هيئة التدريس للرد 

عىل املشكالت واالستفسارات املتعلقة بأمر التظلم. إضافًة إىل ذلك، ستتاح 

الفرصة للمدير أو الشخص املعني للتعامل مع املشكالت والتساؤالت التي 

تم طرحها من ِقبَل الوالد/الويص والطالب وأفراد هيئة التدريس.

 فإذا مل يتم الفصل يف التظلم بعد استنفاد هذا اإلجراء العالجي، فسيكون 

للوالد/الويص والطالب الحق، مع تقديم إشعار قبل يوَمني دراسيَّني، يف 

تقديم تظلم كتايب و/أو شفهي إىل املرشف أو الشخص املعنّي. سيقدم 

املرشف أو الشخص املعني للوالد/الويص والطالب نسخة كتابية من الرد 

عىل التظلم يف غضون عرشة (10) أيام دراسية. ولن تعوق عملية التظلم 

أو تؤجل اإلجراء االنضباطي، ما مل يخرت املدير أو املرشف تأجيله.

 يشمل اإلجراء االنضباطي الذي ميكن التظلم ضده ضمن هذا القسم، جميع 

أشكال اإلجراءات االنضباطية، مبا يف ذلك التوقيف بعد املدرسة، واالستبعاد 

من الفصل الدرايس، واإلبعاد، واإلقصاء من النشاط الريايض أو املشاركة، 

واالستبعاد أو اإلقصاء من وسائل املواصالت التي توفرها املدرسة.

الفصل والفصل النهايئ

الرشوط العامة والقيود 

 سيكون الستخدام املنطقة التعليمية الفصل والفصل النهايئ عالقة فعلية وأساسية 

بعمل املنطقة التعليمية، مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص، الحفاظ عىل 

صحة وسالمة الطالب واملوظفني، والحفاظ عىل العملية التعليمية املفضية إىل 

التعلم. لن متارس املنطقة التعليمية الطرد أو الفصل أو إجراًء انضباطيًّا بأي 

وسيلة فيام يتعلق بأداء الطالب أو عدم أدائه أي إجراء ال يتعلق بالتشغيل 

املنضبط للمدرسة أو األنشطة التي ترعاها املدرسة أو أي وجه آخر من أوجه 

الحفاظ عىل رسيان العملية التعليمية، كام لن تفرض املنطقة التعليمية أي 

شكل من أشكال االنضباط بطريقة من شأنها إعاقة أحد الطالب عن إنجاز 

صف درايس محدد أو حضور مادة معينة أو تحقيق أحد متطلبات التخرج.

وفق ما ورد أعاله، ستوفر املنطقة التعليمية لآلباء/األوصياء الفرصة لالنخراط من 

أجل دعم الطالب والفصل يف االنتهاكات السلوكية قبل تطبيق الفصل أو الفصل 

النهايئ، وإضافًة إىل ذلك، سينظر املدير أو مساعد املدير يف ظروف الطالب الفردية 

وطبيعة االنتهاك قبل تطبيق الفصل قصري األجل أو الفصل داخل املدرسة.

يجب عىل املدير أو مساعد املدير يف كل مدرسة اإلبالغ بجميع حاالت الفصل 

والفصل النهايئ، مبا يف ذلك االنتهاك السلويك الذي أدى إىل الفصل أو الفصل 

النهايئ، إىل املرشف أو الشخص املعني يف غضون أربع وعرشين (24) ساعة من 

تطبيق هذا الفصل أو الفصل النهايئ. ويَُعّد اإلبالغ عن االنتهاك السلويك املؤدي 

إىل الفصل من حجرة الدراسة أو الفصل النهايئ بعبارة “غري ذلك” ليس كافيًا.

 ال ميكن أن يكون الفصل النهايئ أو الفصل للطالب لفرتة غري محدودة، 

ويجب أن يكون له يوم انتهاء. بعد فصل أو طرد طالب، ستبذل املنطقة 

التعليمية جهوًدا معقولة يف سبيل إعادة الطالب إىل البيئة التعليمية 

املعتادة للطالب بأرسع ما ميكن، وإضافًة إىل ذلك، ستتيح املنطقة 

التعليمية للطالب فرصة التقدم إلعادة القبول يف أي وقت.

 عند تطبيق الفصل أو الفصل النهايئ، يحق للمنطقة التعليمية رفض تقدم 

الطالب أو دخوله إىل مرفق خاص فعيل مملوك للمنطقة التعليمية، أو مؤجر 

منها، أو مستأجر لصالحها، أو خاضع لسيطرتها، وستتيح املنطقة التعليمية للطالب 

فرصة الحصول عىل الخدمات التعليمية يف أثناء الفصل أو الفصل النهايئ، ولن 

تقوم املنطقة التعليمية بفصل أو طرد أحد الطالب نتيجة الغياب أو التأخري.

يف حال تسجيل املنطقة التعليمية أحد الطالب يف أثناء الفصل أو 

الطرد، يف برنامج آخر أو مساق درايس آخر، لن تعوق املنطقة التعليمية 

الطالب عن العودة إىل البيئة التعليمية املعتادة بعد انتهاء الفصل 

أو الفصل النهايئ، إال عند تطبيق واحد (1) من األمور التالية:

•  تقديم املرشف أو الشخص املعني التامًسا لتمديد فصل الطالب 

النهايئ ضمن قانون واشنطن اإلداري 480-400-392؛

•   تغيري املكان لحامية الضحايا ضمن قانون 

https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-480
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-480
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-810
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واشنطن اإلداري 810-400-392؛ أو

•   وجود قانون آخر مينع الطالب من العودة إىل 

البيئة التعليمية املعتادة للطالب.

وفًقا لـ قانون واشنطن املنقح 28A.600.420، يجب عىل املنطقة التعليمية 

طرد الطالب ملا ال يقل عن عام واحد (1) يف حال قررت املنطقة التعليمية أن 

الطالب قد حاز أو امتلك سالًحا ناريًّا يف مباين املدرسة أو وسائل املواصالت التي 

توفرها املدرسة أو املناطق الخاصة باملرافق املستخدمة حرصيًّا للمدارس العامة. 

وميكن للمرشف أو الشخص املخول تعديل الفصل النهايئ لكل حالة عىل حدة.

كام ميكن أيًضا للمنطقة التعليمية فصل الطالب أو طرده ملدة تصل إىل 

عام واحد (1) يف حال ترصف الطالب بسوء نية (وفق ما هو محدد ضمن 

قانون واشنطن املنقح 9A.04.110) وإشهار أداة تبدو سالًحا ناريًّا يف مباين 

املدرسة أو وسائل املواصالت التي توفرها املدرسة أو املناطق الخاصة 

باملرافق املستخدمة حرصيًّا للمدارس العامة. ال تنطبق هذه األحكام عىل 

الطالب يف أثناء االنخراط يف الرتبية العسكرية املرصح بها من ِقبَل املنطقة 

التعليمية، أو نشاط األسلحة النارية املرصح به من ِقبَل املنطقة التعليمية، 

أو مسابقات الرماية بالبنادق املرصح بها من ِقبَل املنطقة التعليمية.

الفصل داخل املدرسة أو الفصل لفرتة قصرية األجل 

 يخول املرشف سلطة فرض الفصل داخل املدرسة أو الفصل لفرتة قصرية األجل 

إىل مدير املدرسة أو مساعد املدير. وقبل تطبيق الفصل داخل املدرسة أو الفصل 

لفرتة قصرية األجل، يجب عىل أفراد هيئة التدريس أواًل محاولة القيام بأحد أشكال 

اإلجراءات االنضباطية أو أكرث من شكل لدعم الطالب يف الوفاء بالتوقعات السلوكية 

ووضع ظروف الطالب الفردية يف االعتبار. لن تفرض املنطقة التعليمية الفصل 

داخل املدرسة الذي ينتج عنه حرمان الطالب من الوجبة الكافية غذائيًّا أو تأخرها.

تشمل الحاالت التي قد ينتج عنها فصل داخل املدرسة أو فصل قصري األجل األمور 

املنصوص عليها أدناه ويف السياسة 3240، توقعات سلوك الطالب والعقوبات:

كر، أو الوقوع تحت تأثري مادة محظورة، أو املرشوبات الكحولية،  •   السُّ

أو املاريجوانا يف املدرسة أو يف أثناء التواجد يف األنشطة املدرسية؛

•  التهديدات بالقنابل أو اإلنذارات غري الصحيحة 

بالحرائق التي تسبب تعطيل برنامج الدراسة؛

•  الغش أو ترسيب االختبارات؛

•  ارتكاب أي جرمية عىل أرايض املدرسة أو يف أثناء األنشطة املدرسية؛

•   انتهاكات الزي املوحد التي يرفض الطالب تصحيحها 

(السياسة 3224 واإلجراء 3224P الزي املوحد للطالب)؛

•  االنخراط يف شجار وإثارة البلبلة أو تعزيز شجار أو تصعيده وكذلك عدم 

التفريق يف هذه الحالة. املشاركة يف أي شكل من أشكال الشجار التي يتم 

تبادل اللكامت فيه، بغض النظر عن الشخص الذي بدأ الشجار، ويشمل هذا 

الحظر الرضب، والصفع، وشد الشعر، والعض، والرفس، والخنق، والخربشة، 

أو أي أفعال أخرى يتعمد الطالب فيها إصابة أو محاولة إصابة شخص آخر؛

•  النشاط املتعلق بالعصابات؛

•  التحرش والرتويع والتنمر (HIB)؛

•  املنع العمدي للطالب وهيئة التدريس من استخدام مرافق املدرسة؛

•  تعريض الطالب نفسه أو غريه من الطالب أو هيئة التدريس 

عن عمد إىل الخطر، مبا يف ذلك التسبب يف التعرض للخطر 

يف وسائل املواصالت التي توفرها املنطقة التعليمية؛

•  التسبب يف إصابة اآلخرين عن عمد؛

•  تشويه أو تدمري ممتلكات اآلخرين عن عمد؛

•  إغالق مدخل أو مخرج أي مبنى مدريس أو غرفة عن 

عمد يف سبيل منع اآلخرين من املرور عربها؛

•  امتالك مواد كيميائية غري مرشوعة أو محظورة 

أو استخدامها أو بيعها أو توصيلها؛

•  منع الطالب من حضور صفوفھم التعليمية أو حضور النشاطات املدرسية؛

•  رفض التوقف عن السلوكيات املحظورة؛

•  رفض مغادرة منطقة ما عند إصدار أمر بذلك من ِقبَل موظفي املدرسة؛

•  سوء السلوك الجنيس الذي قد يشكل اعتداًء جنسيًّا أو تحرًشا يف أرايض 

املدرسة، أو األنشطة املدرسية، أو املواصالت التي توفرها املدرسة؛

•  التشويش عىل أي فصل أو نشاط عن عمد أو بشكل فعيل؛

•  التهديدات بالعنف تجاه الطالب اآلخرين أو هيئة التدريس؛ و

•  استخدام األسلحة املحظورة مبوجب قانون الوالية والسياسة 3240.

جلسة االستامع األولية

قبل فرض أي فصل داخل املدرسة أو قصري األجل، ستحاول املنطقة التعليمية 

إبالغ والَدي/أوصياء الطالب بأرسع ما ميكن بشكل معقول بشأن االنتهاك 

السلويك. إضافًة إىل ذلك، فإن املدير أو الشخص املعني سيعقد جلسة استامع 

أولية غري رسمية مع الطالب لسامع وجهة نظره، وسيتيح املدير أو الشخص املعني 

للطالب الفرصة لالتصال بالوالَدين/األوصياء بشأن جلسة االستامع األولية، كام 

ستعقد املنطقة التعليمية جلسة االستامع األولية بلغة يستوعبها الوالد/الويص 

والطالب. ويف جلسة االستامع األولية، سيقدم املدير أو الشخص املعني للطالب:

1.  إشعاًرا بانتهاك الطالب لهذه السياسة؛

2.  توضيًحا للدليل بشأن االنتهاك السلويك؛ 

3.  توضيًحا لإلجراء االنضباطي الذي قد يتم تطبيقه؛ و

4.  فرصة للطالب ملشاركة وجهة نظره وتوضيحها فيام يتعلق باالنتهاك السلويك.

اإلخطار

https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-810
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-810
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.600.420
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.600.420
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9A.04.110
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9A.04.110
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-500/3240%20Student%20Conduct%20Expectations%20and%20Sanctions.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-500/3240%20Student%20Conduct%20Expectations%20and%20Sanctions.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-575/3224P%20Student%20Dress.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-575/3224P%20Student%20Dress.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-493/3224%20Student%20Dress.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-493/3224%20Student%20Dress.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-500/3240%20Student%20Conduct%20Expectations%20and%20Sanctions.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-500/3240%20Student%20Conduct%20Expectations%20and%20Sanctions.pdf
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بعد جلسة االستامع األولية، سيقوم املدير أو الشخص املعني بإبالغ 

الطالب بالقرار التأديبي املتعلق باالنتهاك السلويك، مبا يف ذلك 

موعد بداية أي فصل داخل املدرسة أو قصري األجل ونهايته.

مبا ال يتجاوز يوًما دراسيًّا واحًدا (1) بعد جلسة االستامع األولية، ستقوم 

املنطقة التعليمية بتقديم إشعار كتايب للفصل داخل املدرسة أو قصري األجل 

للطالب والوالَدين/األوصياء شخصيًّا، أو عرب الربيد، أو عرب الربيد اإللكرتوين بلغة 

وطريقة يستوعبها الطالب والوالدان/األوصياء. سيشمل اإلشعار الكتايب:

1.  وصًفا لسلوك الطالب وكيف انتهك السلوك السياسة 3300،

2.  مدة وظروف الفصل داخل املدرسة أو قصري 

األجل، مبا يف ذلك تواريخ بدئه وانتهائه. 

3.  أشكال اإلجراءات االنضباطية األخرى التي نظرت فيها 

املنطقة التعليمية أو جربتها، وتوضيًحا لقرار املنطقة التعليمية 

بإجراء الفصل داخل املدرسة أو قصري األجل؛

4.  فرصة الحصول عىل الخدمات التعليمية يف أثناء 

الفصل داخل املدرسة أو الفصل قصري األجل؛

5.  حق الطالب والوالَدين/األوصياء يف عقد اجتامع 

غري رسمي مع املدير أو الشخص املعني؛ و

6.  حق الطالب والوالَدين/األوصياء يف االلتامس ضد 

الفصل داخل املدرسة أو الفصل قصري األجل.

 بالنسبة إىل األطفال من صف الحضانة إىل الصف الرابع، لن تطبق 

املنطقة التعليمية عليهم الفصل داخل املدرسة أو الفصل قصري األجل 

ألكرث من عرشة (10) أيام متواصلة يف أثناء أي فصل درايس أكادميي.

 بالنسبة إىل الطالب من الصف الخامس إىل الصف الثاين عرش، لن تطبق املنطقة 

التعليمية الفصل داخل املدرسة أو الفصل قصري األجل ألكرث من خمسة عرش 

(15) يوًما دراسيًّا متتابًعا يف أي فصل درايس لنصف سنة أو أكرث من عرشة (10) 

أيام دراسية متتابعة يف أثناء أي فرتة ثالثة أشهر من الفصل الدرايس، وإضافة 

إىل ذلك، لن تفرض املنطقة التعليمية الفصل داخل املدرسة أو قصري األجل 

عىل الطالب يف أي صف بعد العام الدرايس الذي وقع فيه االنتهاك السلويك.

لن تفرض املنطقة التعليمية الفصل داخل املدرسة أو قصري األجل بطريقة 

تؤدي إىل حرمان الطالب من الوجبة الكافية غذائيًّا أو تأخرها.

عند فرض الفصل داخل املدرسة، يجب عىل موظفي املدرسة ضامن 

وجودهم فعليًّا يف املوقع نفسه لتوفري إرشاف مبارش يف أثناء مدة الفصل 

داخل املدرسة، وإضافة إىل ذلك، يجب عىل موظفي املدرسة ضامن إمكانية 

الوصول إليهم لتوفري الدعم لجعل الطالب عىل اطالع عىل املهام وعمل 

املساق الدرايس فيام يتعلق باملواد العادية أو الحصص الخاصة بالطالب.

 الفصل طويل األجل والفصل النهايئ

قبل فرض الفصل طويل األجل، يجب عىل موظفي املنطقة التعليمية النظر يف 

تجربة أشكال فرض االنضباط األخرى لدعم الطالب يف الوفاء باملتطلبات السلوكية، 

كام يجب عىل املنطقة التعليمية النظر يف الرشوط العامة والقيود الواردة أعاله. 

ما مل يتطلب القانون غري ذلك، ميكن للمنطقة التعليمية فرض الفصل لفرتة 

طويلة أو الطرد النهايئ فقط فيام يتعلق بالسلوكيات الطالبية املدرجة يف 

قانون واشنطن املنقح 28A.600.015  (6)(a) حتى (d)، التي تشمل:

1.   امتالك سالح ناري يف أحد مرافق املدرسة أو وسائل املواصالت 

املدرسية مبا ينتهك قانون واشنطن املنقح 28A.600.420؛

2.  أي جرمية من الجرائم الواردة يف قانون واشنطن املنقح 13.04.155، 

مبا يف ذلك أي جرمية تتسم بالعنف وفق ما ورد يف قانون واشنطن 

املنقح 9.94A.030، وأي جناية يحددها قانون والية واشنطن عىل 

أنها جناية من الفئة A أ محاولة لتنفيذ هذه الجناية أو التآمر 

الجنايئ، أو الحض عىل ارتكاب جناية من الفئة A، والتي تشمل: 

a.  القتل أو السلوكيات الفاضحة التي تُرتكب باإلكراه، أو الخطف، أو 

اإلحراق العمدي، أو التعدي من الدرجة الثانية، أو التعدي عىل األطفال 

من الدرجة الثانية، أو الرسقة، أو إطالق النار أثناء استقالل السيارة، أو 

القتل بالسيارة، أو االعتداء بالسيارة نتيجة القيادة تحت تأثري الخمر 

أو أي مخدر، أو من خالل تشغيل سيارة بشكل نابع عن استهتار؛

b.   أي اعتداء جنيس وفق ما هو محدد يف قانون واشنطن املنقح 

9.94A.030، ما يشمل أي جناية تندرج تحت الفصل 9A.44 من قانون 

واشنطن املنقح (بخالف عدم التسجيل كمرتكب لجرمية جنسية يف 

انتهاك لـ قانون واشنطن املنقح 9A.44.132)، مبا يف ذلك االغتصاب، 

واغتصاب طفل، وإغواء طفل، وسوء سلوك جنيس مع قارص، وسلوك 

فاضح، والتلصص، وأي تورط يف جناية أو حكم قضايئ بدافع جنيس؛ 

c.  استنشاق األبخرة السامة يف انتهاك للفصل 

9.47A من قانون واشنطن املنقح؛

d.  أي مادة محظورة يف انتهاك للفصل 69.50 من قانون واشنطن املنقح؛

e.  أي انتهاك يتعلق بالخمر ضمن قانون واشنطن املنقح 66.44.270؛

f.  أي انتهاك يتعلق بالسالح وفق الفصل 9.41 من قانون 

واشنطن املنقح، مبا يف ذلك امتالك سالح خطري يف املدرسة 

يف انتهاك لـ قانون واشنطن املنقح 9.41.280؛

g.  أي انتهاك للفصل 9A.36 من قانون واشنطن املنقح، مبا يف 

ذلك االعتداء واملضايقة املسببة لإليذاء، أو إطالق النار من السيارة، 

أو التسبب يف خطر ناتج عن التهور، وتعزيز محاولة االنتحار، 

واإلكراه، واالعتداء عىل األطفال، واالعتداء عىل الويص، وعدم 

استدعاء املساعدة لضحية مصابة يف جرمية بحاجة إىل املساندة؛

h.  أي انتهاك للفصل 9A.40 من قانون واشنطن املنقح، مبا يف ذلك 

الخطف، والسجن غري القانوين، والتدخل الوصايئ، واإلغراء، واالتجار بالبرش؛

i.  أي انتهاك للفصل 9A.46 من قانون واشنطن املنقح، مبا يف ذلك 

املضايقة، واملطاردة، والرتهيب اإلجرامي بواسطة العصابات؛ و

j.  أي انتهاك للفصل 9A.48 من قانون واشنطن املنقح، مبا يف ذلك الحرق 

العمدي، واإلحراق الناتج عن االستهتار، واإليذاء، واإليذاء الخبيث، ووضع 

https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300%20Corrective%20Actions.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300%20Corrective%20Actions.pdf
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.600.015
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.600.015
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.600.420
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.600.420
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=13.04.155
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=13.04.155
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9.94A.030
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9.94A.030
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9.94A.030
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9.94A.030
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9A.44
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9A.44
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9.94A.030
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9.94A.030
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9A.44
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9A.44.132
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9A.44.132
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9.47A
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9.47A
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9.47A
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=69.50
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=69.50
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=66.44.270
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=66.44.270
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9.41
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9.41
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9.41
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9.41.280
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9.41.280
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9A.36
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9A.36
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9A.40
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9A.40
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9A.46
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9A.46
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9A.48
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9A.48
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امللصقات والرسومات الجدارية التي تروج لعصابات الشوارع اإلجرامية.

3.  انتهاكان (2) أو أكرث من االنتهاكات التالية 

يف غضون فرتة ثالث (3) سنوات:

a.  الرتهيب اإلجرامي بواسطة العصابات انتهاكًا 

لـ قانون واشنطن املنقح 9A.46.120؛ و

b.  النشاط العصايب يف أرايض املدرسة انتهاكًا لـ 

قانون واشنطن املنقح 28A.600.455؛ و

c.  العصيان املتعمد ألفراد إدارة املدرسة انتهاكًا لـ 

قانون واشنطن املنقح 28A.635.020؛ و

d.  التشويه أو اإلرضار مبمتلكات املدرسة انتهاكًا لـ 

قانون واشنطن املنقح 28A.635.060؛ و

4.  أي سلوك طاليب يؤثر سلبًا يف صحة وسالمة 

الطالب اآلخرين أو هيئة التدريس.

إضافًة إىل ما ورد كسلوك يف قانون واشنطن املنقح 28A.600.015 قبل 

فرض الفصل لفرتة طويلة، يجب عىل أفراد املنطقة التعليمية كذلك 

تحديد ما إذا كان الطالب الذي عاد إىل املدرسة قبل إكامل الفصل طويل 

األجل سيشكل خطرًا وشيًكا عىل الطالب وأفراد املدرسة، أو سيشكل 

تهديًدا باإليقاف املادي أو الجوهري للعملية التعليمية أم ال.

 قبل فرض الفصل النهايئ، يجب عىل أفراد املنطقة التعليمية أيًضا 

أن يحددوا ما إذا كانت عودة الطالب إىل املدرسة قبل إكامل الفصل 

النهايئ ستشكل خطرًا وشيًكا عىل الطالب أو موظفي املدرسة أم ال.

االتفاقات السلوكية

ميكن لهيئة التدريس إبرام اتفاقات سلوكية مع الطالب واآلباء/األوصياء 

استجابًة لالنتهاكات السلوكية، مبا يف ذلك االتفاقيات املتعلقة بخفض مدة 

الفصل برشط املشاركة يف خدمات املعالجة، واالتفاقات البديلة عن الفصل 

أو الفصل النهايئ، أو االتفاقات التي تعلق الفصل أو الفصل النهايئ، كام 

ستصف االتفاقات السلوكية أيًضا إجراءات املنطقة التعليمية املخطط 

لها دعم التغريات السلوكية للطالب، وسوف توفر املنطقة التعليمية 

أي اتفاق سلويك بلغة وطريقة يستوعبها الطالب واآلباء/األوصياء.

ال يلغي االتفاق السلويك فرصة الطالب يف املشاركة يف اجتامع إعادة الدمج 

ي الخدمات التعليمية، ويجب أال ميتد االتفاق السلويك لفرتة الفصل  أو تلقِّ

األكادميي، وال مينع االتفاق السلويك املنطقة التعليمية من تطبيق اإلجراءات 

االنضباطية فيام يتعلق باالنتهاكات واالتفاقات السلوكية التي تحدث 

بعد دخول املنطقة التعليمية يف اتفاق مع الطالب واآلباء/األوصياء.

جلسة االستامع األولية

قبل فرض أي فصل طويل األجل أو نهايئ، ستحاول املنطقة التعليمية إبالغ 

والَدي/أوصياء الطالب بأرسع ما ميكن بشكل معقول بشأن االنتهاك السلويك. 

إضافًة إىل ذلك، فإن املدير أو الشخص املعني سيعقد جلسة استامع أولية 

غري رسمية مع الطالب لسامع وجهة نظره. سيحاول املدير أو الشخص املعني 

إجراء محاولة معقولة لالتصال بوالَدي/أوصياء الطالب وتوفري الفرصة لآلباء/

األوصياء للمشاركة يف جلسة االستامع األولية شخصيًّا أو عرب الهاتف. وستعقد 

املنطقة التعليمية جلسة االستامع األولية بلغة يستوعبها الوالد/الويص والطالب. 

ويف جلسة االستامع األولية، سيقدم املدير أو الشخص املعني للطالب:

1.   إشعار انتهاك الطالب للسياسة 3300؛ و

2.  توضيًحا للدليل بشأن االنتهاك السلويك؛ و

3.  توضيًحا لإلجراء االنضباطي الذي قد يتم تطبيقه؛ و

4.  فرصة للطالب ملشاركة وجهة نظره وتوضيحها فيام يتعلق باالنتهاك السلويك.

بعد جلسة االستامع األولية، سيقوم املدير أو الشخص املعني 

بإبالغ الطالب بالقرار التأديبي املتعلق باالنتهاك السلويك، مبا يف 

ذلك موعد بداية أي فصل طويل األجل أو نهايئ ونهايته.

اإلخطار

مبا ال يتجاوز يوًما دراسيًّا واحًدا (1) بعد جلسة االستامع األولية، ستقوم املنطقة 

التعليمية بتقديم إشعار كتايب للفصل طويل األجل أو النهايئ للطالب والوالَدين/

األوصياء شخصيًّا، أو عرب الربيد، أو عرب الربيد اإللكرتوين بلغة وطريقة يستوعبها 

الطالب والوالدان/األوصياء. إذا مل يكن بإمكان الوالَدين/األوصياء قراءة أي 

لغة، فستوفر املنطقة التعليمية املساعدة اللغوية. سيشمل اإلشعار الكتايب:

1.  وصًفا لسلوك الطالب وكيف انتهك السلوك السياسة 3300؛ و

2.  مدة الفصل طويل األجل أو النهايئ ورشوطه، مبا يف ذلك 

تواريخ بدء الفصل أو الفصل النهايئ ونهايته؛ و

3.  أشكال اإلجراءات االنضباطية األخرى التي نظرت فيها املنطقة التعليمية أو 

جربتها وتوضيًحا لقرار املنطقة التعليمية بإجراء الفصل طويل األجل أو النهايئ؛ و

4.  فرصة الحصول عىل الخدمات التعليمية يف أثناء 

الفصل طويل األجل أو الفصل النهايئ؛ و

5.  حق الطالب والوالَدين/األوصياء يف عقد اجتامع 

غري رسمي مع املدير أو الشخص املعني؛ و

6.  حق الطالب والوالَدين/األوصياء يف االلتامس 

ضد الفصل طويل األجل أو النهايئ؛ و

7.  فرصة الطالب والوالَدين/األوصياء يف املشاركة يف اجتامع إعادة الدمج.

باستثناء ما ورد بشأن األسلحة النارية ضمن قانون واشنطن اإلداري 

820-400-392، لن تفرض املنطقة التعليمية الفصل طويل االجل 

أو النهايئ عىل أي طالب يف سن الحضانة حتى الصف الرابع.

 إذا كان الفصل طويل األجل أو الفصل النهايئ يتجاوز عرشة (10) أيام، 

فستنظر املنطقة التعليمية فيام إذا كان الطالب حاليًّا مؤهاًل أو رمبا يكون 

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9A.46.120
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9A.46.120
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.600.455
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.600.455
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.635.020
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.635.020
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.635.060
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.635.060
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300%20Corrective%20Actions.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300%20Corrective%20Actions.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300%20Corrective%20Actions.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300%20Corrective%20Actions.pdf
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-820
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-820
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مؤهاًل للحصول عىل الخدمات التعليمية لذوي االحتياجات الخاصة. وإذا 

كان األمر كذلك، فسيقوم املدير أو الشخص املعني بإبالغ هيئة التدريس 

الخاصة ذات الصلة بالفصل طويل األجل أو الفصل النهايئ بحيث ميكن 

للمنطقة التعليمية ضامن أنها تتبع إجراءات االنضباط التعليمي لذوي 

االحتياجات الخاصة، فضاًل عن إجراءات االنضباط التعليمي العامة.

 الفرق بني الفصل طويل األجل والفصل النهايئ 

 ال ميكن أن يتجاوز الفصل طويل األجل مدة الفصل الدرايس 

األكادميي، وال ميكن أن تفرض املنطقة التعليمية الفصل طويل األجل 

مبا يتجاوز العام الدرايس الذي حدث فيه االنتهاك السلويك.

 ال ميكن أن يتجاوز الطرد النهايئ مدة الفصل الدرايس األكادميي، إال 

إذا قدم املرشف التامًسا بتمديد الفصل النهايئ ضمن قانون واشنطن 

اإلداري 480-400-392، وميكن للمنطقة التعليمية تطبيق الفصل 

النهايئ مبا يتجاوز العام الدرايس الذي حدث فيه االنتهاك السلويك.

 الفصل النهايئ يف حاالت الطوارئ

ميكن للمنطقة التعليمية إلغاء تسكني الطالب من املدرسة الحالية عىل 

الفور، وفًقا للمتطلبات التالية، ويجب أن يكون لدى املنطقة التعليمية 

سبب كاٍف لالعتقاد بأن بيانات الطالب أو سلوكياته امللحوظة تشكل:

1.   خطرًا مبارًشا ومتواصاًل عىل الطالب اآلخرين أو موظفي املدرسة؛ أو 

2.  تهديًدا مبارًشا ومتواصاًل بتعطيل العملية التعليمية بشكل مادي أو جوهري.

ال ميكن للمنطقة التعليمية أن تفرض الفصل النهايئ يف 

حاالت الطوارئ فقط للتحقيق يف سلوك الطالب.

 ألغراض تحديد سبب كاٍف للفصل النهايئ يف حاالت الطوارئ، تعني عبارة 

“تهديًدا مبارًشا ومتواصاًل بتعطيل العملية التعليمية بشكل مادي أو جوهري”:

1.  تسبب سلوك الطالب يف تعطيل بالغ للعملية التعليمية يشكل 

حاجزًا جوهريًّا لتعلم الطالب اآلخرين يف اليوم الدرايس؛ و

2.  استنفاد موظفي املدرسة املحاوالت املعقولة يف فرض األشكال األخرى 

من اإلجراءات االنضباطية لدعم الطالب يف الوفاء باملتطلبات السلوكية.

 ال ميكن أن يتجاوز الطرد النهايئ يف حاالت الطوارئ عرشة (10) أيام دراسية 

متواصلة، ويجب أن ينتهي الفصل النهايئ يف حاالت الطوارئ أو يتحول إىل شكل 

آخر من أشكال اإلجراءات االنضباطية يف غضون عرشة (10) أيام من بدايته.

 بعد فرض الفصل النهايئ يف حاالت الطوارئ، يجب أن تحاول املنطقة 

التعليمية إعالم والَدي/أوصياء الطالب، بأرسع ما ميكن بشكل معقول، 

بشأن سبب اعتقاد املنطقة التعليمية أن عبارات أو سلوكيات الطالب 

تشكل خطرًا مبارًشا ومتواصاًل عىل الطالب اآلخرين أو موظفي املدرسة؛ 

أو تشكل تهديًدا بتعطيل العملية التعليمية بشكل مادي وجوهري.

اإلخطار

يف غضون (24) يوًما بعد الفصل النهايئ يف حاالت الطوارئ، 

ستقوم املنطقة التعليمية بتقديم إشعار كتايب للطالب والوالَدين/

األوصياء شخصيًّا، أو عرب الربيد، أو عرب الربيد اإللكرتوين بلغة وطريقة 

يستوعبها الطالب والوالدان/األوصياء. سيشمل اإلشعار الكتايب:

1.  سبب تشكيل عبارات أو سلوكيات الطالب خطرًا مبارًشا ومتواصاًل 

عىل الطالب اآلخرين أو موظفي املدرسة، أو تهديًدا مبارًشا ومتواصاًل 

فيام يتعلق بتعطيل العملية التعليمية بشكل فعيل أو جوهري؛ و

2.  مدة الفصل النهايئ يف حاالت الطوارئ ورشوطه، مبا يف ذلك 

تاريخ بدء الفصل النهايئ يف حاالت الطوارئ ونهايته؛ و

3.  فرصة الحصول عىل الخدمات التعليمية يف أثناء 

الفصل النهايئ يف حاالت الطوارئ؛ و

4.  حق الطالب والوالَدين/األوصياء يف عقد اجتامع 

غري رسمي مع املدير أو الشخص املعني؛ و

5.  حق الطالب والوالَدين/األوصياء يف تقديم التامس الفصل النهايئ يف 

حاالت الطوارئ، مبا يف ذلك املكان والشخص املقدم إليه االلتامس.

يف حال تحويل املنطقة التعليمية الفصل النهايئ يف حاالت الطوارئ 

إىل فصل أو فصل نهايئ، يجب عىل املنطقة التعليمية:

1.  ضم أي أيام تم فيها استبعاد الطالب يف حاالت الطوارئ قبل 

التحويل، إىل املدة اإلجاملية للفصل أو الفصل النهايئ؛ و

2.   تزويد الطالب والوالَدين/األوصياء بإشعار فضاًل عن الحقوق املتعلقة 

بالعملية وفق قانون واشنطن اإلداري 455-400-392 حتى قانون 

واشنطن اإلداري 480-400-392 حسب اإلجراء االنضباطي الجديد.

 يجب إبالغ املرشف أو الشخص املعني عن جميع حاالت الفصل النهايئ 

يف حاالت الطوارئ، مبا يف ذلك سبب تشكيل عبارات وسلوكيات الطالب 

خطرًا مبارًشا ومتواصاًل عىل الطالب اآلخرين أو موظفي املدرسة، يف غضون 

أربع وعرشين (24) ساعة بعد بدء الفصل النهايئ يف حاالت الطوارئ.

االلتامس وإعادة النظر وإعادة التقديم

اجتامع غري رسمي اختياري مع مدير املدرسة

يف حال اختالف الطالب أو الوالَدين/األوصياء مع قرار املدرسة 

بفصل الطالب أو فصله نهائيًّا أو فصلة نهائيًّا يف حالة الطوارئ، يحق 

للطالب والوالَدين/األوصياء طلب عقد اجتامع غري رسمي مع مدير 

املدرسة أو الشخص املعنّي لحل الخالف، ويحق للوالد/الويص أو 

الطالب طلب عقد اجتامع غري رسمي بشكل شفهي أو كتايب.

 يجب أن يقوم املدير أو الشخص املعني بعقد االجتامع يف غضون 

ثالثة (3) أيام عمل مدرسية بعد تلقِّي الطلب، ما مل يتم االتفاق 

عىل ما يخالف ذلك مع الطالب والوالَدين/األوصياء.

 يف أثناء االجتامع غري الرسمي، ستتاح للطالب والوالَدين/األوصياء الفرصة 

ملشاركة وجهة نظر الطالب وتوضيحها فيام يتعلق باألحداث التي أدت إىل 

االنتهاك السلويك، كام ستتاح الفرصة للطالب والوالد/الويص للتشاور مع املدير 

والشخص املعني وموظفي املدرسة املشاركني يف الحادث املؤدي إىل الفصل أو 

https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-480
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-480
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-480
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-480
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-455
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-455
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-480
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-480
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الفصل النهايئ، وإضافًة إىل ذلك، ستتاح للطالب والوالد/الويص الفرصة ملناقشة 

أشكال اإلجراءات االنضباطية األخرى التي قد تفرضها املنطقة التعليمية.

 ولن يَُحول االجتامع غري الرسمي دون متتع الطالب أو الوالَدين/

األوصياء بااللتامس ضد الفصل أو الفصل النهايئ، أو املشاركة 

يف اجتامع إعادة الدمج، أو تطبيق إعادة التقدم.

االلتامسات

طلب التامس

أحكام االلتامس الخاصة بالفصل طويل األجل والفصل النهايئ تختلف 

عن الفصل داخل املدرسة والفصل قصري األجل. هناك أمور مشرتكة 

بني أحكام االلتامس الخاصة بالفصل طويل األجل أو الفصل النهايئ 

والفصل يف حاالت الطوارئ، لكن هناك اختالف يف األطر الزمنية.

 يحق للطالب أو الوالَدين/األوصياء االلتامس ضد الفصل أو الفصل النهايئ أو 

الفصل النهايئ يف حاالت الطوارئ للمرشف أو الشخص املعني بشكل شفهي أو 

كتايب، وبالنسبة إىل الفصل أو الفصل النهايئ، يجب أن يكون طلب االلتامس 

يف غضون خمسة (5) أيام عمل مدرسية من تاريخ إمداد املنطقة التعليمية 

الطالب والوالد/الويص بإشعار كتايب، أما بالنسبة إىل الفصل النهايئ يف حاالت 

الطوارئ، فيجب أن يكون طلب االلتامس يف غضون ثالثة (3) أيام عمل مدرسية 

من تاريخ إمداد املنطقة التعليمية الطالب والوالد/الويص بإشعار كتايب.

 عندما يكون التامس الفصل لفرتة طويلة أو الفصل النهايئ معلًقا، 

يحق للمنطقة التعليمية متابعة فرض الفصل لفرتة طويلة أو الفصل 

النهايئ يف أثناء عملية االلتامس، وفًقا للمتطلبات التالية:

1.  يكون الفصل أو الفصل النهايئ مبا ال يتجاوز عرشة (10) أيام متتالية من 

تاريخ جلسة االستامع األولية أو حتى يتم الفصل يف االلتامس، أيهام يأيت أواًل؛

2.  سوف تطبق املنطقة التعليمية أي عدد من أيام الفصل أو الفصل 

النهايئ قبل الفصل يف االلتامس املتعلق بفرتة فصل الطالب أو فصله 

النهايئ، وال يجوز أن يتم متديد فرتة فصل الطالب أو فصله النهايئ؛ و

3.   إذا عاد الطالب إىل املدرسة قبل الفصل يف االلتامس، فستتيح 

املنطقة التعليمية للطالب الفرصة لعمل الواجبات وخوض االختبارات 

التي فاتته يف أثناء فرتة الفصل أو الفصل النهايئ عند عودة الطالب.

االلتامس ضد الفصل داخل املدرسة أو الفصل لفرتة قصرية األجل

بالنسبة إىل حاالت الفصل داخل املدرسة والفصل قصري األجل، سيتيح 

املرشف أو الشخص املعني للطالب والوالَدين/األوصياء الفرصة ملشاركة 

وجهة نظر الطالب وتقديم تفسري لالنتهاك السلويك شفهيًّا أو كتابيًّا.

يجب عىل املرشف أو الشخص املعني أن يقدم قراًرا كتابيًّا يفصل يف االلتامس 

للطالب والوالَدين/األوصياء شخصيًّا، أو عرب الربيد، أو عرب الربيد اإللكرتوين 

يف غضون يوَمني (2) دراسيَّني بعد تلقِّي االلتامس. سيشمل القرار الكتايب:

1.   القرار بتأكيد الفصل أو إلغائه أو تعديله؛ و

2.  الفرتة ورشوط الفصل، مبا يف ذلك تواريخ البداية والنهاية؛ و

3.  الخدمات التعليمية التي ستقدمها املنطقة 

التعليمية للطالب يف أثناء الفصل؛ و

4.   إشعار للطالب والوالَدين/األوصياء بحقهم يف املراجعة وإعادة النظر 

يف قرار االلتامس، مبا يف ذلك املكان والشخص الذي يُقدم إليه الطلب.

 الفصل لفرتة طويلة، أو الفصل النهايئ، والفصل النهايئ يف حاالت الطوارئ

بالنسبة إىل الفصل طويل األجل، أو الفصل النهايئ، والفصل يف 

حاالت الطوارئ، سيمد املرشف أو الشخص املعني الطالب والوالَدين/

األوصياء بإشعار كتايب شخصيًّا أو عرب الربيد أو عرب الربيد اإللكرتوين، يف 

غضون يوم درايس واحد (1) بعد تلقِّي طلب االلتامس، ما مل تتوافق 

األطراف عىل إطار زمني مختلف. سيشمل اإلشعار الكتايب:

1.   املدة الزمنية والتاريخ وموقع جلسة االستامع؛ و

2.  أسامء املوظفني املسؤولني عن االلتامس؛ و

3.  حق الطالب والوالَدين/األوصياء يف فحص السجالت التعليمية للطالب؛ و

4.  حق الطالب والوالَدين/األوصياء يف فحص أي دليل مادي أو 

مستندي وقامئة أي شهود يتم تقدميها يف جلسة االستامع؛ و

5.  حقوق الطالب والوالَدين/األوصياء يف التمثيل من خالل مجلس 

قانوين، أو استجواب الشهود، أو مشاركة وجهة نظر الطالب وتفسريها، 

وتقديم دليل وثائقي أو مادي أو دليل قائم عىل شهادة؛ و

6.   ما إذا كانت املنطقة التعليمية ستعقد اجتامع إعادة 

دمج قبل جلسة االستامع املتعلقة بااللتامس.

بالنسبة إىل الفصل طويل األجل أو الفصل النهايئ، يحق للطالب والوالَدين/

األوصياء واملنطقة التعليمية االتفاق عىل عقد اجتامع إعادة دمج ووضع 

خطة إعادة دمج قبل جلسة االستامع املتعلقة بااللتامس، كام يحق 

للطالب والوالَدين/األوصياء واملنطقة التعليمية االتفاق بشكل متبادل 

عىل تأجيل جلسة االستامع مع املشاركة يف عملية إعادة الدمج.

جلسات االستامع

جلسة االستامع املتعلقة بااللتامس ضد الفصل طويل األجل، أو الفصل النهايئ، أو 

الفصل يف حاالت الطوارئ هي عملية شبه قضائية مستثناة من قانون االجتامعات 

العامة املفتوحة (OPMA). ولحامية خصوصية الطالب وغريهم من املشاركني، 

ستعقد املنطقة التعليمية جلسة استامع دون إشعار عاّم ودون السامح للعامة 

بالحضور إال إذا طلب الطالب و/أو الوالَدان/األوصياء أو مستشارهم عقد 

جلسة استامع مفتوحة. وبغض النظر عام إذا كانت جلسة االستامع مفتوحة 

أم مغلقة، ستبذل املنطقة التعليمية جهوًدا معقولة لالمتثال لقانون الحقوق 

التعليمية وخصوصية األرسة بشأن رسية السجالت التعليمية للطالب.

عند اتهام العديد من الطالب بانتهاك القاعدة نفسها والترصف بشكل 

جامعي وكون الوقائع تقريبًا واحدة لجميع الطالب، ميكن عقد جلسة استامع 

واحدة لهم إذا كان مسؤول جلسة االستامع يعتقد وجود الرشوط التالية:
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1.   عدم احتاملية تسبب جلسة االستامع الواحدة يف حدوث التشويش؛ و

2.   عدم تعرُّض مصلحة أي طالب للرضر فعليًّا بفعل جلسة االستامع الجامعية.

إذا كان املوظف املسؤول عن جلسة االستامع يرى أن مصالح الطالب 

ستتعرض للرضر الفعيل بفعل جلسة االستامع الجامعية، فيجوز 

للمسؤول طلب جلسة استامع منفصلة للطالب، ويحق للوالد/

الويص والطالب االلتامس لعقد جلسة استامع فردية.

بالنسبة إىل الفصل طويل األجل أو الفصل النهايئ، ستعقد املنطقة 

التعليمية جلسة استامع بشأن االلتامس يف غضون ثالثة (3) أيام 

دراسية بعد تلقِّي املرشف أو الشخص املعني طلب االلتامس، 

ما مل يتفق الطالب والوالَدان/األوصياء عىل غري ذلك.

بالنسبة إىل الفصل يف حاالت، ستعقد املنطقة التعليمية جلسة استامع بشأن 

االلتامس يف غضون يوَمني (2) دراسيَّني بعد تلقِّي املرشف أو الشخص املعني 

طلب االلتامس، ما مل يتفق الطالب والوالَدان/األوصياء عىل غري ذلك.

سيخول مسؤول جلسة االستامع باالستامع إىل التامسات الفصل طويلة 

األجل أو الفصل النهايئ أو الفصل النهايئ يف حاالت الطوارئ والبت 

فيها. وال ميكن أن يكون املسؤول ضمن املشاركني يف االنتهاك السلويك 

للطالب أو املشاركني يف اتخاذ القرار بفصل الطالب أو فصله نهائيًّا.

 عند الطلب، يجوز للطالب والوالَدين/األوصياء أو املمثل القانوين فحص أي دليل 

مادي أو وثائقي والتحقق من قامئة الشهود التي ستقدمها املنطقة التعليمية 

يف جلسة االستامع الخاصة بااللتامس، ويجب عىل املنطقة التعليمية توفري 

املعلومات بأرسع ما ميكن بشكل معقول، مبا ال يتجاوز نهاية اليوم الدرايس 

السابق عىل جلسة االستامع الخاصة بااللتامس، كام يجوز للمنطقة التعليمية 

فحص أي دليل مادي أو وثائقي والتحقق من قامئة الشهود التي سيقدمها 

الطالب والوالدان/األوصياء يف جلسة االستامع الخاصة بااللتامس. ويجب عىل 

الطالب والوالَدين/األوصياء توفري املعلومات بأرسع ما ميكن بشكل معقول، مبا 

ال يتجاوز نهاية اليوم الدرايس السابق عىل جلسة االستامع الخاصة بااللتامس.

 عند الطلب، يحق للطالب والوالَدين/األوصياء مراجعة السجالت التعليمية 

للطالب؛ وتتيح املنطقة التعليمية السجالت بأرسع ما ميكن بشكل معقول، مبا 

ال يتجاوز نهاية اليوم الدرايس السابق عىل جلسة االستامع الخاصة بااللتامس.

 إذا مل يحرض أحد شهود املنطقة التعليمية جلسة االلتامس، فإن املسؤول ميكنه 

أن يتغاىض عن عدم حضور الشاهد إذا أعربت املنطقة التعليمية عام يأيت:

1.  أن املنطقة التعليمية قد بذلت كل جهد معقول لتقديم الشهادة؛ و

2.  أن عدم حضور الشاهد مربر بالخوف من الثأر أو سبب آخر قهري.

تقوم املنطقة التعليمية بتسجيل جلسة االستامع الخاصة بااللتامس إما 

يدويًّا أو إلكرتونيًّا أو بنوع آخر من أنواع أجهزة التسجيل، وعند طلب 

الطالب أو الوالدين/األوصياء، يتم تقديم نسخة لهم من التسجيل.

بالنسبة إىل الفصل طويل األجل أو الفصل النهايئ، يجب أن يؤسس 

م يف جلسة االستامع، كام يجب  املسؤول قراره عىل الدليل وحده املقدَّ

عىل املسؤول أن يقدم قراًرا كتابيًّا للطالب والوالَدين/األوصياء شخصيًّا 

أو عرب الربيد أو عرب الربيد اإللكرتوين يف غضون ثالثة (3) أيام دراسية 

بعد عقد جلسة االستامع الخاصة بااللتامس. سيشمل القرار الكتايب:

1.   تقريرًا بالواقعة؛ و

2.  تحديد ما إذا كان

a.   سلوك الطالب قد انتهك السياسة 3300،

b.   االنتهاك السلويك يربر بشكل معقول الفصل أو الفصل 

طويل األجل ومدة الفصل أو الفصل النهايئ،

c.   الفصل طويل األجل أو الفصل النهايئ قد 

تم تأكيده أو إلغاؤه أو تعديله؛

3.  الفرتة ورشوط الفصل طويل األجل، مبا يف ذلك تواريخ البداية والنهاية؛ و

4.   إشعاًرا بحق الطالب والوالَدين/األوصياء يف طلب إجراء 

املراجعة أو إعادة النظر يف قرار االلتامس. سيشمل اإلشعار 

مكان تقديم هذا الطلب والشخص املقدم إليه؛ و

5.   إشعاًرا بفرصة عقد اجتامع إعادة دمج ومعلومات 

جهة اتصال الشخص الذي سيجدوله.

 بالنسبة إىل الفصل النهايئ يف حاالت الطوارئ، يجب عىل املسؤول أن 

يقدم قراًرا كتابيًّا للطالب والوالَدين/األوصياء شخصيًّا أو عرب الربيد 

أو عرب الربيد اإللكرتوين يف غضون يوم واحد (1) درايس بعد عقد 

جلسة االستامع الخاصة بااللتامس، وسيشمل القرار الكتايب:

1.   تقريرًا بالواقعة؛ و

2.  قراًرا مبا إذا كانت عبارات الطالب أو سلوكياته ال تزال تشكل

a.  خطرًا مبارًشا ومتواصاًل عىل الطالب اآلخرين أو موظفي املدرسة؛ أو

b.  تهديًدا مبارًشا ومتواصاًل بتعطيل العملية 

التعليمية بشكل مادي أو جوهري;

3.  ما إذا كانت املنطقة التعليمية سوف تنهي الفصل يف حاالت الطوارئ أو 

https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300%20Corrective%20Actions.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300%20Corrective%20Actions.pdf
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تحوله إىل فصل أو فصل نهايئ. وإذا قامت املنطقة التعليمية بتحويل الفصل 

النهايئ يف حاالت الطوارئ إىل فصل أو فصل نهايئ، فستقدم املنطقة التعليمية 

للطالب والوالَدين/األوصياء إشعاًرا وتفصياًل للعملية املتبعة مبا يتوافق مع 

اإلجراء االنضباطي الذي تحول إليه الفصل النهايئ يف حاالت الطوارئ؛ و

4.   إشعاًرا بحق الطالب والوالَدين/األوصياء يف طلب إجراء 

املراجعة أو إعادة النظر يف قرار االلتامس. سيشمل اإلشعار 

مكان تقديم هذا الطلب والشخص املقدم إليه.

 إعادة النظر يف االلتامس

يحق للطالب والوالَدين/األوصياء مطالبة مجلس التامسات اإلجراءات 

االنضباطية مبراجعة وإعادة النظر يف قرار االلتامس الخاص باملنطقة 

التعليمية املتعلق بالفصل، والفصل النهايئ، والفصل النهايئ يف حاالت 

الطوارئ، وميكن أن يكون هذا الطلب إما شفهيًّا او كتابيًّا.

 بالنسبة إىل الفصل أو الفصل النهايئ، يحق للطالب والوالَدين/األوصياء 

طلب املراجعة يف غضون عرشة (10) أيام عمل مدرسية من تاريخ 

إمداد املنطقة التعليمية الطالب والوالَدين/األوصياء بإشعار كتايب.

بالنسبة إىل الفصل النهايئ يف حاالت الطوارئ، يحق للطالب الوالَدين/

األوصياء طلب املراجعة يف غضون خمسة (5) أيام عمل مدرسية من تاريخ 

إمداد املنطقة التعليمية الطالب والوالَدين/األوصياء بإشعار كتايب.

1.  يف إطار مراجعة قرار املنطقة التعليمية، يجب عىل 

مجلس التامسات اإلجراءات االنضباطية النظر يف:

a.   جميع األدلة الوثائقية والفعلية من جلسة االستامع 

املتعلقة بااللتامس ذات الصلة باالنتهاك السلويك، و

b.   أي سجالت من جلسة االستامع املتعلقة بااللتامس، و

c.   قانون الوالية ذي الصلة، و

d.   السياسة 3300.

2.  يجوز ملجلس التامسات اإلجراءات االنضباطية طلب مقابلة الطالب 

والوالَدين/األوصياء، و/أو املدير أو الشخص املعني، و/أو الشاهد، و/أو 

موظفي املدرسة لالستامع إىل مزيد من الرباهني وتجميع معلومات إضافية.

3.   سيتم اتخاذ القرار الخاص مبجلس التامسات اإلجراءات االنضباطية 

مبعرفة أعضاء املجلس فقط الذين مل يكونوا جزًءا من:

a.   االنتهاك السلويك، 

b.   ُمصدري قرار الفصل أو الفصل النهايئ،

c.   أو قرار االلتامس. إذا اتخذ مجلس التامسات اإلجراءات 

االنضباطية القرار بعقد جلسة استامع متعلقة بااللتامس، 

فسيقوم مجلس اإلدارة باملراجعة وإعادة النظر.

 بالنسبة إىل الفصل أو الفصل النهايئ، يجب عىل مجلس التامسات اإلجراءات 

االنضباطية أن يقدم قراًرا كتابيًّا للطالب والوالَدين/األوصياء شخصيًّا أو 

عرب الربيد أو عرب الربيد اإللكرتوين يف غضون عرشة (10) أيام دراسية بعد 

تلقِّي طلب املراجعة أو إعادة النظر، ويجب أن يحدد القرار الكتايب:

1.  ما إذا كان مجلس التامسات اإلجراءات االنضباطية قد 

أقر الفصل أو الفصل النهايئ أو ألغاه أو عّدله؛

2.  الفرتة ورشوط الفصل أو الفصل النهايئ، مبا يف ذلك تواريخ البداية والنهاية؛ و

3.   بالنسبة إىل حاالت الفصل طويلة األجل أو الفصل النهايئ، 

إشعاًرا بإتاحة الفرصة للمشاركة يف اجتامع إعادة الدمج.

بالنسبة إىل الفصل يف حاالت الطوارئ، يجب عىل مجلس التامسات اإلجراءات 

االنضباطية أن يقدم قراًرا كتابيًّا للطالب والوالَدين/األوصياء شخصيًّا أو 

عرب الربيد أو عرب الربيد اإللكرتوين يف غضون خمسة (5) أيام دراسية بعد 

تلقِّي طلب املراجعة أو إعادة النظر، ويجب أن يحدد القرار الكتايب:

1.   ما إذا كان مجلس التامسات اإلجراءات االنضباطية قد أقر قرار املنطقة 

التعليمية أو ألغاه أو عّدله بشأن تشكيل عبارات الطالب أو سلوكياته:

a.   خطرًا مبارًشا ومتواصاًل عىل الطالب اآلخرين أو موظفي املدرسة؛ أو

b.   تهديًدا مبارًشا ومتواصاًل بتعطيل العملية 

التعليمية بشكل مادي أو جوهري.

2.   إذا مل يكن الفصل يف حاالت الطوارئ قد انتهى أو تم تحويله، بأن 

تنهي املنطقة التعليمية الفصل يف حاالت الطوارئ أو تحوله إىل فصل أو 

فصل نهايئ. وإذا قامت املنطقة التعليمية بتحويل الفصل النهايئ يف حاالت 

الطوارئ إىل فصل أو فصل نهايئ، فستقدم املنطقة التعليمية للطالب 

والوالَدين/األوصياء إشعاًرا وتفصياًل للعملية املتبعة قانون واشنطن اإلداري 

455-400-392 حتى قانون واشنطن اإلداري 480-400-392 مبا يتوافق مع 

اإلجراء االنضباطي الذي تحول إليه الفصل النهايئ يف حاالت الطوارئ.

االلتامس بتمديد الفصل النهايئ

عندما يستدعي خطر عىل الصحة العامة أو السالمة متديد فصل الطالب، 

يجوز للمدير أو الشخص املعني تقديم التامس إىل املرشف أو الشخص 

املعني للترصيح بالتمديد مبا يتجاوز قيد الفصل الدرايس األكادميي يف حاالت 

الفصل النهايئ. ويجب أن يوضح االلتامس للمرشف أو الشخص املعني:

1.  االنتهاك السلويك الذي نتج عنه الفصل النهايئ والصحة 

العامة أو املخاوف املتعلقة بالسالمة؛ و

2.  التقدم األكادميي للطالب والحضور وتاريخ اإلجراءات االنضباطية؛ و

3.  أي حاالت دعم غري أكادميية وخدمات سلوكية تم تقدميها 

للطالب أو تلقاها الطالب يف أثناء الفصل النهايئ؛ و

4.  التقدم األكادميي للطالب يف أثناء الفصل النهايئ والخدمات 

التعليمية املتاحة للطالب يف أثناء الفصل النهايئ؛ و

5.   الفرتة الزمنية املطولة املقرتحة للفصل النهايئ؛ و

https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300%20Corrective%20Actions.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300%20Corrective%20Actions.pdf
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-455
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-480
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-480
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-455
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-455
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6.  خطة إعادة الدمج للطالب.

يحق للمدير أو الشخص املعني تقديم التامس بتمديد الفصل النهايئ 

فقط بعد وضع خطة إعادة الدمج ضمن قانون واشنطن اإلداري -392

710-400 قبل نهاية الفصل النهايئ. وبالنسبة إىل االنتهاكات التي تندرج 

تحت قانون واشنطن اإلداري 820-400-392 والتي تتضمن سالًحا ناريًّا 

يف مباين املدرسة، أو وسائل املواصالت التي تقدمها املدرسة، أو مناطق 

املرافق يف أثناء استخدامها حرصيًّا مبعرفة املدارس العامة، يحق للمدير 

أو الشخص املعني تقديم التامس بتمديد الفصل النهايئ يف أي وقت.

اإلخطار

ستقدم املنطقة التعليمية إخطاًرا كتابيًّا بااللتامس إىل الطالب والوالَدين/األوصياء 

شخصيًّا أو عرب الربيد أو الربيد اإللكرتوين يف غضون يوم عمل درايس واحد (1) 

من تاريخ تلقِّي املرشف أو الشخص املعني لاللتامس، وسيشمل اإلشعار الكتايب:

1.   نسخة من االلتامس؛ و

2.  حق الطالب والوالَدين/األوصياء يف عقد اجتامع غري رسمي مع املرشف 

أو الشخص املعني يف غضون خمسة (5) أيام عمل دراسية من تاريخ 

تقديم املنطقة التعليمية إشعاًرا كتابيًّا للطالب والوالَدين/األوصياء؛ و

3.   حق الطالب والوالَدين/األوصياء يف الرد عىل االلتامسات شفهيًّا 

أو كتابيًّا للمرشف أو الشخص املعني يف غضون خمسة (5) أيام عمل 

دراسية من تاريخ تقديم املنطقة التعليمية لإلشعار الكتايب.

يحق للمرشف أو الشخص املعني تقديم االلتامس فقط يف حال كان هناك 

دليل مادي، إذا كان الطالب سيعود إىل مكانه السابق يف املدرسة بعد الفصل 

الدرايس األكادميي، عىل أن الطالب سيشكل خطرًا عىل الصحة العامة أو 

السالمة، ويجب عىل املرشف أو الشخص املعني أن يقدم قراًرا كتابيًّا للمدير 

أو الشخص املعني والطالب والوالَدين/األوصياء شخصيًّا أو عرب الربيد أو عرب 

الربيد اإللكرتوين يف غضون عرشة (10) أيام دراسية بعد تلقِّي االلتامس.

إذا مل مينح املرشف أو الشخص املعني االلتامس، فيجب أن 

يحدد القرار الكتايب تاريخ انتهاء الفصل النهايئ.

 يف حالة منح املرشف أو الشخص املعني االلتامس، 

يجب أن يشتمل القرار الكتايب عىل:

1.  تاريخ انتهاء الفصل النهايئ املمتد؛ و

2.  السبب، إذا كان الطالب سيعود قبل تاريخ انتهاء الفصل النهايئ 

األويل، يف أن الطالب سيشكل خطرًا عىل الصحة العامة أو السالمة؛ و

3.   إشعار بحق الطالب والوالَدين/األوصياء يف طلب إجراء املراجعة أو إعادة 

النظر، وسيشمل اإلشعار مكان تقديم هذا الطلب والشخص املقدم إليه.

 مراجعة متديد الفصل النهايئ وإعادة النظر فيه

يحق للطالب أو الوالَدين/األوصياء مطالبة مجلس التامسات اإلجراءات االنضباطية 

مبراجعة وإعادة النظر يف قرار التامس متديد الفصل النهايئ للطالب، ويحق للطالب 

أو الوالَدين/األوصياء طلب إجراء املراجعة شفهيًّا أو كتابيًّا يف غضون عرشة (10) 

أيام عمل دراسية من تاريخ تقديم املرشف أو الشخص املعني للقرار الكتايب.

 يجوز ملجلس التامسات اإلجراءات االنضباطية طلب مقابلة الطالب أو الوالَدين/

األوصياء، أو املدير لالستامع إىل مزيد من الرباهني وتجميع معلومات إضافية.

 ال يجوز اتخاذ قرار مجلس التامسات اإلجراءات االنضباطية 

إال مبعرفة أعضاء املجلس غري املنخرطني يف االنتهاك السلويك 

أو القرار يف فصل الطالب أو قرار االلتامس.

يجب عىل مجلس التامسات اإلجراءات االنضباطية أن يقدم قراًرا 

كتابيًّا للطالب والوالَدين/األوصياء شخصيًّا أو عرب الربيد أو عرب 

الربيد اإللكرتوين يف غضون عرشة (10) أيام دراسية بعد تلقِّي طلب 

املراجعة أو إعادة النظر، كام يجب أن يحدد القرار الكتايب:

1.  ما إذا كان مجلس التامسات اإلجراءات االنضباطية 

قد أقر متديد الفصل النهايئ أو ألغاه أو عّدله؛ و

2.  تاريخ انتهاء الفصل النهايئ املمتد.

وال ميكن أن يتجاوز أي متديد للفصل مدة الفصل الدرايس األكادميي.

ستعمل املنطقة التعليمية سنويًّا عىل تقديم تقرير بعدد االلتامسات 

التي تم اعتامدها أو رفضها إىل مكتب مرشف التعليم العاّم. 

الخدمات التعليمية

ستقدم املنطقة التعليمية خدمات تعليمية لتمكني 

الطالب املفصول أو املفصول نهائيًّا من:

1.  متابعة املشاركة يف املنهج التعليمي العاّم؛ و

2.  الوفاء باملعايري التعليمية املوضوعة يف املنطقة التعليمية؛ و

3.  إكامل متطلبات املواد ومستوى الصف والتخرج.

ي الخدمات التعليمية يف أثناء اإلجراءات  عند إتاحة الفرصة للطالب بتلقِّ

االنضباطية املتعلقة بالفصل، يجب عىل املدرسة أن تضع يف االعتبار:

•  اإلسهامات املفيدة من الطالب واآلباء/األوصياء ومعلمي الطالب؛ و

•  ما إذا كانت الخدمات التعليمية املعتادة للطالب تشمل خدمات تطوير 

اللغة اإلنجليزية، وتعليم ذوي االحتياجات الخاصة، والتسكينات، والخدمات 

ذات الصلة مبوجب القسم 504 من قانون إعادة التأهيل لعام 1973، أو 

الخدمات التكميلية املصممة لدعم اإلنجازات األكادميية للطالب؛ و

•   الوصول إىل أي تقنية رضورية أو وسيلة مواصالت أو موارد يحتاج 

إليها الطالب للمشاركة بشكل كامل يف الخدمات التعليمية.

بعد الوضع يف االعتبار العوامل واإلسهامات الواردة أعاله، ستحدد املنطقة 

التعليمية الخدمات التعليمية للطالب عىل أساس كل حالة عىل حدة. تشمل أنواع 

الخدمات التعليمية التي ستضعها املنطقة التعليمية يف االعتبار املدارس البديلة، 
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والتعليم الخاص (عند توفره)، والتعلم عرب اإلنرتنت. أي خدمات تعليمية يف مكان 

بديل يجب أن تكون قابلة للمقارنة، وعادلة، ومناسبة للخدمات التعليمية املعتادة 

التي يحصل عليها الطالب يف غياب اإلجراءات االنضباطية يف حالة الفصل.

 بعد تطبيق الفصل أو الفصل النهايئ، بأرسع ما ميكن بشكل 

معقول، ستقدم املنطقة التعليمية إشعاًرا كتابيًّا للطالب والوالَدين/

األوصياء بشأن الخدمات التعليمية التي ستقدمها املنطقة التعليمية، 

وسيشتمل اإلشعار عىل وصف للخدمات التعليمية، واالسم، ومعلومات 

جهة االتصال الخاصة مبوظفي املدرسة الذين ميكنهم تقديم الدعم 

للحفاظ عىل متابعة الطالب للواجبات والعمل الدرايس.

 بالنسبة إىل الطالب الخاضعني للفصل أو الفصل النهايئ يف حاالت الطوارئ 

الذي يصل إىل خمسة (5) أيام، يجب أن تقدم املدرسة ما ييل عىل األقل:

1.  األعامل الدراسية، مبا يف ذلك أي واجبات منزلية مكلف 

بها، من جميع املواد أو الفصول املعتادة للطالب؛ و

2.  إمكانية الوصول إىل موظفي املدرسة الذين بإمكانهم توفري 

الدعم لجعل الطالب عىل اطالع عىل املهام وعمل املساق الدرايس 

فيام يتعلق باملواد العادية أو الحصص الخاصة بالطالب؛ و

3.  فرصة للطالب يف تعويض أي واجبات واختبارات فاتته يف 

أثناء فرتة الفصل أو الفصل النهايئ يف حاالت الطوارئ.

4.  بالنسبة إىل الطالب الخاضعني للفصل أو الفصل النهايئ 

يف حاالت الطوارئ الذي يرتاوح ما بني ستة (6) إىل عرشة 

(10) أيام، يجب أن تقدم املدرسة ما ييل عىل األقل:

5.  األعامل الدراسية، مبا يف ذلك أي واجبات منزلية مكلف 

بها، من جميع املواد أو الفصول املعتادة للطالب؛ و

6.  فرصة للطالب يف تعويض أي واجبات واختبارات فاتته يف 

أثناء فرتة الفصل أو الفصل النهايئ يف حاالت الطوارئ؛ و

7.  إمكانية الوصول إىل موظفي املدرسة الذين بإمكانهم توفري الدعم لجعل 

الطالب عىل اطالع عىل املهام وعمل املساق الدرايس فيام يتعلق باملواد 

العادية أو الحصص الخاصة بالطالب. سيحاول موظفو املدرسة التواصل بشكل 

معقول مع الطالب أو الوالَدين/األوصياء يف غضون ثالثة (3) أيام دراسية بعد 

بدء الفصل أو الفصل النهايئ يف حاالت الطوارئ وبشكل منتظم بعد ذلك 

حتى انتهاء الفصل النهايئ أو الفصل النهايئ يف حاالت الطوارئ من أجل:

a.   تنسيق توفري األعامل التعليمية والتصنيف بني الطالب 

ومعلمي الطالب مبعدل يتيح للطالب متابعة الواجبات والعمل 

التعليمي لجميع املواد أو الفصول املعتادة للطالب؛ و

b.   التواصل مع الطالب والوالَدين/األوصياء ومعلمي 

الطالب بشأن التقدم األكادميي للطالب.

بالنسبة إىل الطالب الخاضعني للفصل أو الفصل النهايئ ألكرث من عرشة 

(10) أيام دراسية متتالية، ستوفر املدرسة الخدمات التعليمية وفق أحكام 

“الدورات الدراسية” لـ قانون واشنطن اإلداري 392-121-107.

إعادة القبول

عملية إعادة القبول

 تختلف عملية إعادة القبول عن عملية االلتامس وال تحل محلها، ويحق 

للطالب الذين تم فصلهم أو فصلهم نهائيًّا تقديم طلب كتايب إلعادة القبول 

يف املنطقة التعليمية يف أي وقت. ويف حال رغبة أحد الطالب يف إعادة القبول 

يف املنطقة التعليمية، سيقدم الطالب طلبًا كتابيًّا للشخص املعني التابع 

للمرشف، حيث سيويص املرشف بالقبول أو عدمه. سيشمل الطلب:

1.  األسباب التي يريد الطالب من أجلها العودة 

وملاذا يجب إعادة النظر يف الطلب؛ و

2.  أي دليل يدعم الطلب؛ و

3.  بيان داعم من الوالد/الويص أو غريهام ممن دعموا الطالب.

سيقدم املرشف، كتابيًّا، النصيحة للطالب والوالد/الويص بشأن 

القرار يف غضون سبعة (7) أيام من تلقِّي مثل هذا الطلب.

إعادة الدمج

اجتامع إعادة الدمج

تختلف عملية إعادة الدمج عن الطلب الكتايب إلعادة القبول، كام يختلف 

اجتامع إعادة الدمج عن عملية االلتامس، مبا يف ذلك جلسة استامع االلتامس، 

وال يحل محل جلسة االستامع الخاصة بااللتامس. يجب عىل املنطقة التعليمية 

عقد اجتامع إعادة الدمج للطالب ذوي الفصل طويل األجل أو الفصل النهايئ.

 قبل عقد اجتامع إعادة الدمج، ستتواصل املنطقة التعليمية مع الطالب 

والوالَدين/األوصياء لتخطيط وقت االجتامع وموقعه، ويتمثل الغرض 

من اجتامع إعادة الدمج يف مناقشة الطالب والوالَدين/األوصياء بشأن 

خطة إعادة دمج الطالب، ويجب أن يتم اجتامع إعادة الدمج:

1.  يف غضون عرشين يوًما تقومييًّا من بداية الفصل طويل 

األجل أو الفصل النهايئ للطالب، مبا ال يتجاوز خمسة (5) 

أيام تقوميية قبل عودة الطالب إىل املدرسة؛ أو

2.  بأرسع ما ميكن بشكل معقول، يف حالة طلب الطالب 

أو الوالَدين/األوصياء اجتامع إعادة الدمج فوًرا.

 خطة إعادة الدمج

ستتعاون املنطقة التعليمية مع الطالب والوالَدين/األوصياء لوضع خطة إعادة 

دمج للحساسية الثقافية أو االستجابة الثقافية املخصصة للظروف الفردية 

للطالب من أجل دعم الطالب يف الرجوع بنجاح إىل املدرسة. يف أثناء وضع 

خطة إعادة الدمج، يجب عىل املنطقة التعليمية أن تضع يف االعتبار:

•   طبيعة الحادثة وظروفها التي أدت إىل فصل الطالب أو فصله النهايئ؛ و

https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-121-107
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-121-107
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•  عند االقتضاء، التاريخ الثقايف، والسياقات الثقافية للطالب، واملعايري 

والقيم الثقافية لألرسة، واملوارد املجتمعية، ووعي الوالد/الويص؛ و

•  تقليل فرتة فصل الطالب أو فصله النهايئ؛ و

•  توفري الدعم األكادميي وغري األكادميي الذي يساعد عىل نجاح الطالب 

األكادميي والحفاظ عىل انخراطه ومسريته من أجل التخرج؛ و

•  دعم الطالب أو الوالَدين/األوصياء أو موظفي املدرسة 

يف اتخاذ اإلجراء ملعالجة الظروف التي أدت إىل الفصل أو 

الفصل النهايئ والحيلولة دون تكرار الظروف املشابهة.

 يجب عىل املنطقة التعليمية توثيق خطة إعادة الدمج وتوفري نسخة 

من الخطة إىل الطالب والوالَدين/األوصياء، كام يجب عىل املنطقة 

التعليمية أن تتخذ خطوات معقولة لضامن أن اجتامع إعادة الدمج 

وخطة إعادة الدمج بلغة يفهمها الطالب والوالَدان/األوصياء.

 االستثناءات الخاصة بحامية الضحايا

يحق للمنطقة التعليمية منع الطالب من العودة إىل املكان 

التعليمي املعتاد بعد تاريخ انتهاء الفصل أو الفصل النهايئ 

لحامية الضحايا من جرائم محددة تشمل ما ييل:

 28A.600.460 1.  ارتكاب الطالب جرمية ضمن قانون واشنطن املنقح

2))، فإذا كان النشاط موجًها إىل املعلم، فلن يتم دمجه يف فصل هذا املعلم 

ملدة حضور الطالب يف املدرسة أو أي مدرسة أخرى يحرض فيها املعلم؛

2.  ارتكاب الطالب جرمية ضمن قانون واشنطن املنقح  28A.600.460(3)، فإذا 

كان النشاط موجًها إىل طالب آخر، فسيتم نقل الطالب من فصل الضحية ملدة 

حضور الطالب يف املدرسة أو أي مدرسة أخرى يحرض فيها الطالب الضحية.

اإلجراءات االنضباطية لطالب 

تعليم ذوي االحتياجات الخاصة

السياسة 3318     

رغم أي حكم آخر يرد يف السياسة 3300 واإلجراء 3300P، لن يتم 

فرض أي إجراء انضباطي أو فصل أو فصل نهايئ عىل أي طالب ضمن 

تعليم ذوي االحتياجات الخاصة فيام يتعلق بأي سلوك متعلق بعجز 

الطالب ما مل يتم تضمني مثل ذلك يف برنامج التعليم املخصص، وما 

.3300P مل يكن سلوك الطالب ضمن السياسة 3300 واإلجراء

إذا كان من املحتمل أن يؤدي سلوك الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة إىل 

توصية بالفصل أو الفصل النهايئ يف غري حاالت الطوارئ أو إذا كان ذا طبيعة 

متكررة بحيث يؤدي إىل فرض إجراء انضباطي متكرر، فيتم عقد اجتامع يف غضون 

ثالثة (3) أيام بالطريقة الواردة يف الفقرة الرابعة من السياسة 3318. يكون الغرض 

من هذا االجتامع تحديد ما إذا كان سلوك الطالب املتكرر يسبب إجراًء انضباطيًّا 

.2211P أو يوضح حاجة إىل تغيري يف التسكني أو إعادة التقييم وفق السياسة

يف حال فصل طالب من ذوي االحتياجات الخاصة أو فصله نهائيًّا، 

سيقوم املدير الذي يطبق هذا الفصل بإعالم املدير التنفيذي لخدمات 

تعليم ذوي االحتياجات الخاصة بذلك عىل الفور كتابيًّا.

لن يخضع طالب من ذوي االحتياجات الخاصة للفصل لفرتة طويلة أو 

الفصل النهايئ يف حاالت الطوارئ من املدرسة حتى يتم عقد اجتامع مع 

املدير واملعلم األسايس للطالب وموظفي تعليم ذوي االحتياجات الخاصة 

باملنطقة التعليمية ممن يعلمون خيارات التسكني الخاصة بهذا الطالب 

الذي يُعد عرضة لإلجراء املتوقع. ينعقد االجتامع يف غضون ثالثة (3) أيام 

دراسية بعد تلقِّي الوالَدين إلشعار املخالفة املعتقد ارتكاب الطالب لها.

 سيتمثل الغرض من االجتامع يف تحديد ما إذا كان سلوك الطالب املتعلق بالفصل 

طويل األجل أو الفصل النهايئ متعلًقا بإعاقة الطفل أو ما إذا كان سلوك الطالب 

املتعلق بالفصل طويل األجل أو الفصل النهايئ يشري إىل حاجة إىل تغيري التسكني أو 

عى  إعادة التقييم، وإذا أدت العملية إىل نتيجة مفادها أن سلوك الطالب الذي يُدَّ

أن الطالب قد ارتكبه ال يتعلق بإعاقة الطالب وأن الطالب ليس يف حاجة إىل تغيري 

.3300P التسكني الخاص به أو إعادة التقييم، عندها تطبق السياسة 3300 واإلجراء

 يتم توثيق االجتامع بالكامل، وسيتم تقديم تقرير بنتائج التقرير عىل الفور 

إىل املدير التنفيذي لخدمات التعليم لذوي االحتياجات الخاصة، وكذلك مدير 

املبنى األسايس للطالب ووالد الطالب أو الويص. سوف يشتمل تقرير االجتامع 

عىل التاريخ، والوقت، ومكان انعقاد االجتامع، واملشاركني يف االجتامع، وموارد 

املعلومات املستخدمة يف التوصل إىل القرارات والقرارات ذات الصلة بعالقة 

السلوك املزعوم بإعاقة الطالب، وما إذا كان يوىص بإعادة التقييم أو تغيري التسكني.

إذا قررت املنطقة التعليمية، متبعة جميع اإلجراءات الواردة يف الفقرة السابقة 

والفقرات الواردة يف السياسة 3300 واإلجراء 3300P، أنه يجب إيقاف الفصل 

طويل األجل أو الفصل النهايئ يف حاالت الطوارئ املطبقة عىل أحد الطالب 

https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300%20Corrective%20Actions.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300%20Corrective%20Actions.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300%20Corrective%20Actions.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300%20Corrective%20Actions.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-426/2211P%20Education%20of%20Students%20with%20Disabilities%20under%20Section%20504%20of%20the%20Rehabilitation%20Act%20of%201973.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-426/2211P%20Education%20of%20Students%20with%20Disabilities%20under%20Section%20504%20of%20the%20Rehabilitation%20Act%20of%201973.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300%20Corrective%20Actions.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300%20Corrective%20Actions.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300%20Corrective%20Actions.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300%20Corrective%20Actions.pdf
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من ذوي االحتياجات الخاصة، فسيتم إعالم الطالب والوالد أو الويص بهذا 

الفصل طويل األجل أو الفصل النهايئ يف حاالت الطوارئ من خالل بيان كتايب 

يحدد أن هذا الفصل طويل األجل أو الفصل النهايئ يف حاالت الطوارئ ما 

هو إال تغيري للتسكني ويتوافق مع متطلبات قانون واشنطن اإلداري -392 

172A-05140-05155، كام يتوافق اإلشعار أيًضا مع اإلجراءات املطلوبة 

ا عىل الحقوق املتعلقة بجلسة االستامع  الواردة ضمن اإلجراء 3300P ونصًّ

وفق السياسة 3300 واإلجراء 3300P، وأي حقوق تتعلق بجلسة االستامع 

.392-172A-05160-05170 تتوفر ضمن قانون واشنطن اإلداري

مجلس التامسات اإلجراءات 

االنضباطية

السياسة 3320     

يخول مجلس اإلدارة سلطته فيام يتعلق باالستامع واتخاذ القرارات املتعلقة 

بالتامسات التظلامت ذات الصلة باإلجراءات االنضباطية، باستثناء الفصل طويل 

األجل أو الفصل النهايئ يف حاالت الطوارئ، إىل مجلس التامسات اإلجراءات 

االنضباطية. سوف يتضمن املجلس أحد أعضاء مجلس اإلدارة بوجه عاّم، 

وتتم التوصية باألعضاء اآلخرين يف املجلس من ِقبَل املرشف للنظر كام يتم 

تعيينهم مبعرفة مجلس اإلدارة عىل أساس سنوي. يكون جميع أعضاء املجلس 

عىل دراية بالقواعد االنضباطية الواردة يف قانون واشنطن اإلداري 392-400 

وما يليه، والسياسات واإلجراءات االنضباطية الخاصة باملنطقة التعليمية.

أي قرار يتخذه مجلس التامسات اإلجراءات االنضباطية بفرض أو 

تأكيد أو إلغاء أو تعديل ما فرض من إجراءات انضباطية يتم:

1.  فقط من خالل أعضاء املجلس هؤالء ممن 

استمعوا إىل األدلة واطلعوا عليها؛ و

2.  فقط من خالل أعضاء املجلس الذين مل يكونوا شهوًدا يف هذا األمر؛ و

3.  فقط يف االجتامع الذي يحرضه نصاب املجلس وبأغلبية األصوات.

يُبلغ املجلس الطالب والوالد أو الويص برّده عىل التظلم يف 

غضون عرشة (10) أيام عمل دراسية بعد تاريخ االجتامع.

يقدم املرشف تقريرًا ملجلس اإلدارة عىل أساس سنوي يضم عدد االلتامسات التي 

تم االستامع إليها من ِقبَل مجلس التامسات اإلجراءات االنضباطية وأنواعها.

استخدام التقييد البدين والعزل مع 

الطالب

السياسة 3319     

تسعى املنطقة التعليمية جاهدة إلقامة بيئة تعلم آمنة ومفيدة لجميع الطالب، 

وسيتم تجنب التقييد البدين أو العزل؛ إال أنه يف بعض األحيان رمبا يكون من 

الرضوري استخدام التقييد البدين أو العزل للحفاظ عىل سالمة الطالب واملوظفني. 

قد يتم استخدام التقييد والعزل وغري ذلك من أشكال القوة املعقولة ضد أحد 

الطالب عندما يكون من الرضوري التحكم يف السلوك العفوي الذي يشكل 

.2210P احتاملية وشيكة لإلصابة برضر خطري وفق ما هو محدد يف اإلجراء

يف حالة استخدام التقييد أو العزل وفق ما هو محدد يف قانون الوالية، سيقوم 

موظفو املدرسة عىل الفور بإبالغ املدير أو الشخص املعني عىل الفور، بحيث 

يقوم شفهيًّا بإبالغ الوالد/الويص للطالب املطبق عليه هذا اإلجراء يف غضون 24 

ساعة، وسيقوم بإرسال إشعار كتايب إىل الوالد/الويص يف غضون خمسة (5) أيام 

عمل دراسية باستخدام التقييد أو العزل. سيقوم موظفو املدرسة بتوثيق الحادثة 

يف تقرير كتايب يف غضون يوَمني (2) دراسيني، كام سيقوم املدير أو الشخص 

املعني مبعرفته مبراجعة الحادثة مع العضو املنخرط والطالب والوالد/الويص.

سيتم تقديم نسخة من سياسة وإجراءات املنطقة التعليمية الخاصة 

بالتقييد البدين والعزل إىل والَدي أو أوصياء الطالب الذين يخضعون لربامج 

التعليم املخصصة أو خطة القسم 504، عند إنشاء برنامج التعليم املخصص 

أو الخطة، وإضافًة إىل ذلك، ستشمل برامج التعليم املخصصة أو خطة 

القسم 504 إجراءات إبالغ الوالد/الويص باستخدام التقييد أو العزل.

اإلجراء

     3319P

نطاق التطبيق

ينطبق هذا اإلجراء عىل جميع الطالب عند مشاركة الطالب يف 

األنشطة أو عملية التدريس التي ترعاها املدرسة، مبا يف ذلك 

الطالب ذوو برنامج التعليم املخصص أو خطة القسم 504.

https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-172A
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-172A
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-172A
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-172A
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300%20Corrective%20Actions.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300%20Corrective%20Actions.pdf
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-172A
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-172A
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-425/2210P%20IR%20Special%20Education%20and%20Related%20Services%20for%20Eligible%20Students.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-425/2210P%20IR%20Special%20Education%20and%20Related%20Services%20for%20Eligible%20Students.pdf
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التعريفات

تنطبق التعريفات التالية عىل السياسة 3319 وهذا اإلجراء.

1.  العزل: تقييد حرية الطالب وحده يف غرفة ما أو أي شكل 

آخر من التقييد الذي يَُحول دون مغادرة الطالب. ال يشمل ذلك 

االستخدام الطوعي للطالب للمساحة من أجل الراحة أو إخراج 

الطالب املؤقت من املنطقة التعليمية املعتادة إىل منطقة مفتوحة 

ألغراض تطبيق خطة تدخل مناسبة خاصة بالسلوك اإليجايب.

2.  التقييد: تدخل بدين أو قوة يتم استخدامها للتحكم يف أحد الطالب، مبا 

يف ذلك استخدام أداة التقييد لتقييد حرية حركة أحد الطالب، وال يشمل 

ذلك االستعامل املناسب لألدوات الطبية أو التقوميية أو العالجية املوصوفة 

عند استخدامها وفق ما هو محدد، مثل تحقيق موضع الجسم املناسب، 

أو اتزانه، أو ارتصافه، أو السامح للطالب باملشاركة بأمان يف األنشطة.

3.  أداة التقييد: أداة التقييد الوحيدة املعتمدة لالستخدام من ِقبَل 

موظفي التعليم يف املنطقة التعليمية للمدرسة هي مقعد السالمة 

املستخدم يف نقل الطالب، ويحق ألفراد تنفيذ القانون استخدام املزيد 

من أدوات التقييد امليكانييك يف تنفيذ واجباتهم املكلفني بها.

4.  وشيك: حالة احتاملية الحدوث يف أي لحظة أو 

قرب الحدوث، بخالف الحاالت البعيدة.

5.  احتاملية حدوث رضر جسيم:

a.  خطر جسيم:

i.  رضر بدين يُحدثه الشخص لنفسه، تدل عليه تهديدات أو 

محاوالت بارتكاب االنتحار أو إلحاق الرضر البدين بالنفس؛ أو

ii.  إلحاق الرضر البدين بشخص آخر، يدل عليه سلوك تسبَّب يف حدوث 

رضر أو وضع شخص يف حالة خوف معقولة من هذا الرضر؛ أو

iii.  إلحاق رضر مبمتلكات اآلخرين، يدل عليه سلوك 

تسبَّب يف خسارة جسيمة أو رضر ملمتلكات اآلخرين.

b.  تسبَّب الشخص يف تهديد للسالمة البدنية لشخص آخر 

وكان لديه تاريخ بالتسبب يف عمل عنيف أو أعامل عنف.

6.  القوة البدنية: استخدام القوة البدنية أو التقييد البدين الذي 

يشل حركة الطالب أو يحد من حريته يف الحركة إىل حد كبري.

استخدام التقييد أو العزل

ميكن استخدام التقييد أو العزل:

1.  عندما يكون رضوريًّا التحكم يف السلوك التلقايئ الذي يشكل 

احتاملية وشيكة بحدوث رضر جسيم حتى زوال هذه االحتاملية.

2.  عندما يكون العزل أو التقييد مراقبًا بعناية 

للحيلولة دون تعرُّض الطالب للرضر.

3.  عند تطبيق أقل قدر ممكن من التقييد أو العزل 

لحامية سالمة الطالب واملوظفني حسب الظروف.

4.  عند تطبيقه مبعرفة املوظفني املدربني واملعتمدين من املزود املؤهل 

الستخدام العزل والتقييد و/أو أدوات التقييد، ما مل يكن املوظفون املدربون 

غري متاحني عىل الفور نظرًا للطبيعة غري املتوقعة لحالة الطوارئ.

لن يتم استخدام التقييد أو العزل:

1.  كشكل من أشكال فرض االنضباط أو العقاب؛ أو

2.  عندما ال يشكل الطالب خطرًا بالتسبب يف إصابة 

بدنية وشيكة لنفسه أو لآلخرين، أو

3.  إذا كان املوظف يعلم أن الطالب يعاين من حالة صحية 

قد تتفاقم نتيجة استخدام مثل هذا األسلوب؛ أو

4.   إذا كان التقييد يتعارض مع تنفس الطالب.

املتابعة بعد استخدام التقييد البدين أو العزل

1.  اإلبالغ: يجب عىل املدير أو الشخص املعني من ِقبَله أن يبذل كل جهد 

ممكن إلبالغ والد/ويص الطالب بالحادثة يف غضون 4 ساعات وإرسال 

إشعار كتايب بأرسع ما ميكن، ويرسل بالربيد مبا ال يتجاوز خمسة (5) 

أيام دراسية بعد تنفيذ التقييد أو العزل. إذا كانت املدرسة أو املنطقة 

التعليمية تقدم عادة للوالد/الويص معلومات تتعلق باملدرسة بلغة غري 

اإلنجليزية، فيجب تقديم التقرير الكتايب بهذه اللغة إىل الوالد/الويص.

2.  املراجعة: بعد إطالق رساح الطالب من التقييد أو العزل، يجب أن يراجع 

املدير أو الشخص املعني من ِقبَله هذه الحادثة، ويجب أن تشمل هذه املراجعة:

a.   مراجعة الحادثة مع الطالب والوالد/الويص ملناقشة السلوك 

الذي أدى إىل التقييد أو العزل ومالءمة االستجابة، و

b.   مراجعة الحادثة مع املوظف الذي فرض التقييد أو العزل ملناقشة 

ما إذا كانت اإلجراءات املناسبة قد تم اتباعها وما يحتاج إليه العضو 

من تدريب أو دعم ملساعدة الطالب عىل تجنب الحوادث املشابهة.

3.  التقرير: يجب عىل أي موظف يف املدرسة أو موظف موارد يف املدرسة 

أو موظف أمن يف املدرسة يطبق التقييد أو العزل عىل أي طالب يف أثناء 

التدريس أو األنشطة التي ترعاها املدرسة، إبالغ مدير املبنى أو الشخص 

املعني بأرسع ما ميكن، وإرسال تقرير كتايب يف غضون يوَمي عمل دراسيَّني 

بالحادثة ملكتب املنطقة التعليمية، ويجب أن يشمل القرار الكتايب:

a.  وقت وتاريخ الحادثة؛

b.  اسم الشخص الذي يطبق التقييد أو العزل ومسامه الوظيفي؛

c.  وصف النشاط الذي أدى إىل التقييد أو العزل؛

d.  نوع التقييد أو العزل املستخدم ضد الطالب، مبا يف ذلك الفرتة؛ و



EVERETT PUBLIC SCHOOLS © 2019 90  كتيب حقوق الطالب وواجباته 20-2019

e.  أي إصابة بدنية للطالب أو املوظف يف أثناء 

التقييد أو العزل وأي رعاية مقدمة؛ و

f.   أي توصيات بتغيري طبيعة أو مقدار املوارد املتاحة 

للطالب واملوظفني لتجنب الحوادث املشابهة.

4.  بداية من 1 يناير 2016 واألول من يناير من كل عام، ستقوم املنطقة 

يها مبوجب هذا اإلجراء  التعليمية بتلخيص التقارير الكتابية التي تم تلقِّ

وتقديم ملخصات ملكتب املرشف عىل التعليم العاّم، مبا يف ذلك عدد 

الحوادث الفردية للتقييد والعزل، وعدد الطالب املنخرطني يف الحوادث، 

وعدد اإلصابات للطالب واملوظفني، وأنواع التقييد أو العزل املستخدمة.

5.   عالج املخاوف املتعلقة بحاالت استخدام القوة: ميكن للطالب أو 

والده/وصيه الذي لديه مخاوف تتعلق بحادثة معينة تتضمن التقييد 

أو العزل أو أشكااًل أخرى من القوة املعقولة السعي لعالج املخاوف من 

خالل استخدام شكاوى املنطقة التعليمية الواردة يف السياسة واإلجراء 

4312، والشكاوى املقدمة إىل أعضاء مجلس اإلدارة بشأن املوظفني.

طالب التعليم من ذوي االحتياجات 

الخاصة والقسم 504

يجب تقديم نسخة من سياسة املنطقة التعليمية وإجراءاتها املتعلقة 

باستخدام العزل والتقييد إىل الوالد أو الويص يف وقت إنشاء برنامج 

التعليم املخصص أو الخطة، وستشمل برامج التعليم املخصصة أو خطة 

القسم 504 إجراءات إبالغ الوالد/الويص باستخدام التقييد أو العزل.

وفًقا لألحكام الواردة يف قانون واشنطن اإلداري 172A-392، ال يوجد يف 

هذا اإلجراء ما مينع استخدام التقييد أو العزل كجزء من خطة التدخل 

السلوكية يف برامج التعليم املخصصة أو خطة القسم 504، برشط 

احتياج الطالب إىل مزيد من التخطيط التعليمي الخاص واملتقدم، 

وموافقة الوالد/الويص عىل استخدام هذه األساليب كتابيًّا.

إذا حدد الوالد/الويص واملنطقة التعليمية أن الطالب يف حاجة إىل 

تخطيط تعليمي متقدم، فيمكنهم وضع بروتوكوالت استجابة يف حاالت 

الطوارئ وفق قانون واشنطن اإلداري 172A-02015-392 بحيث يتم 

استخدامها يف حاالت الطوارئ التي تشكل احتاملية وشيكة بحدوث 

رضر جسيم وضمها إىل برنامج التعليم املخصص للطالب.

إجراءات العزل الخاصة بتعليم ذوي االحتياجات الخاصة

يشري العزل بوجه عاّم إىل مجموعة من اإلجراءات املوضوعة إلبعاد الشخص 

عن (أو اإلبعاد عن الشخص) مصادر الدعم (املكافآت) التي من املفرتض أنها 

تعزز أو تُبقي عىل السلوكيات العدوانية، أو الخطرة، أو الهدامة، أو املخلة 

بالنظام إىل حد كبري، وترتاوح إجراءات اإليقاف بني مجرد مطالبة الطالب 

مبدة زمنية ملشاهدة أحد األنشطة بداًل من املشاركة فيه، والعزل الذي 

يعني عزله يف غرفة حتى يتوقف عن السلوك الذي تسبَّب يف اإليقاف.

1.  األحكام 

a.  التوصيات الواردة هنا، وإجراءات املنطقة التعليمية الداخلية 

املتبناة هنا، هي فقط إرشادات عامة ملوظفي املنطقة التعليمية. 

وهي ليست، وال تشكل، وال يجوز االعتامد عليها لتشكيل حق أو 

ميزة، أساسية أو إجرائية، تُطبق قانونًا مبعرفة طرف يف التقايض مع 

مجلس إدارة املنطقة التعليمية أو موظفي املنطقة التعليمية.

b.  ال تحد هذه التوصيات بأي حال من األحوال من أي 

استخدام قانوين ملوظفي املنطقة التعليمية للقوة، وفق ما 

.9A.16.020 هو محدد يف قانون واشنطن املنقح

c.  توفر هذه التوصيات مجرد إرشادات عامة ملوظفي املنطقة 

التعليمية بشأن استخدام إجراءات العزل يف غرفة آمنة لطالب 

تعليم ذوي االحتياجات الخاصة (وفق ما ورد أعاله).

d.  الظروف االستثنائية قد تربر االنحراف عن هذه اإلرشادات. ومتى 

أمكن، يجب السعي للحصول عىل موافقة رقابية قبل ترصف أي 

موظف بشكل يتناقض مع هذه اإلرشادات، وإذا مل يكن هناك وقت 

للسعي للحصول عىل مثل هذه املوافقة، فيجوز للموظف أن يحيد 

عن هذه اإلرشادات، إذا استنتج أنه من املناسب فعل ذلك، ويجب 

إبالغ اإلدارة بأي إجراء استثنايئ بأرسع ما ميكن بشكل معقول.

2.  متى يتم استخدام أكرث إجراءات العزل تقييًدا

a.  يتم استخدام أكرث إجراءات العزل تقييًدا كمالذ أخري عند التعامل 

مع السلوك الخطري الهّدام الصادر عن الطالب شديدي اإلعاقة.

i.  يجب عىل املنطقة التعليمية وضع إرشادات تنص عىل 

سلسلة من االستجابات املختلفة املتعلقة بالعزل، التي تشمل 

درجات مختلفة من التقييدات التي متارَس ضد الطفل.

ii.  يتم اختيار إجراءات العزل املناسبة يف هذه 

السلسلة من خالل الفطنة املستنرية.

https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-1115/4312P.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-713/4312%20Complaints%20to%20Board%20Members%20Concerning%20Staff.pdf
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-172A
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-172A
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-172A-02015
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-172A-02015
https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=9A.16.020
https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=9A.16.020
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ضحايا الجرائم الجنائية

السياسة 3310     

وفًقا للقانون الفيدرايل، سيُسمح للطالب الذي يُعد ضحية لجرمية جنائية 

تنطوي عىل العنف يف أثناء وجوده يف املدرسة أو أرايض املدرسة التابعة 

للمنطقة التعليمية بالحضور يف مدرسة أخرى تابعة للمنطقة التعليمية، 

ويتم توجيه املرشف بوضع اإلجراءات لتنفيذ هذه السياسة.

اإلجراء

     3310P

ستتاح للطالب الذي يُعد ضحية لجرمية جنائية تنطوي عىل عنف يف أثناء 

وجوده يف املدرسة أو أرايض املدرسة التابعة للمنطقة التعليمية فرصة التحويل 

إىل مدرسة أخرى تابعة للمنطقة التعليمية ليست معرّفة من ِقبَل الوالية بأنها 

“خطرة باستمرار”، وسيتم تقديم هذا العرض للطالب يف غضون عرشة أيام 

دراسية من تحديد املنطقة التعليمية أن الطالب كان ضحية هذه الجرمية.

ألغراض السياسة 3310 وهذا اإلجراء، تعني عبارة 

“جرمية جنائية تنطوي عىل العنف”:

9A.36 قانون واشنطن املنقح •  االعتداء—الرضر البدين  

9A.46 قانون واشنطن املنقح •  التحرش    

 •  االختطاف، والسجن غري القانوين، والتدخل

  الوصايئ، واإلغراء االتجار بالبرش، واإلكراه

9A.40 قانون واشنطن املنقح  للقيام بأمور الخدمة القرسية  

9A.44 قانون واشنطن املنقح •  الجرائم الجنيس   

9A.56 قانون واشنطن املنقح •  الرسقة   

 •  الحرق عن عمد، والحرق الناتج

9A.48 قانون واشنطن املنقح  عن االستهتار، واألذى الخبيث  

ألغراض السياسة 3310 وهذا اإلجراء، تعني عبارة “ضحية جرمية جنائية 

تنطوي عىل العنف” الطالب الذي يكون ضحية جرمية تنطوي عىل العنف 

ميكن أن تكون عقوبتها الفصل النهايئ وفًقا لسياسة املنطقة التعليمية أو 

كان ضحية إحدى الجرائم الواردة أعاله وفق القانون الجنايئ لوالية واشنطن 

ووفق ما يصدق عليه موظف إنفاذ القانون املحيل أو املوظف القضايئ.

https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-2046/3310.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-2046/3310.pdf
https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=9A.36
https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=9A.36
https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=9A.46
https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=9A.46
https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=9A.40
https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=9A.40
https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=9A.44
https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=9A.44
https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=9A.56
https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=9A.56
https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=9A.48
https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=9A.48
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-2046/3310.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-2046/3310.pdf
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.IV الجزء

مسؤوليات املعلم وحقوقه

مسؤوليات املعلم وحقوقه

السياسة 3332     

األحكام العامة

A.  من املعروف أن كل مدرس له الحق وعليه املسؤولية يف توقع سلوك 

مقبول يف سبيل املحافظة عىل البيئة التعليمية الجيدة لجميع الطالب.

B.  يجب أن يطبق االنضباط بعدالة وباتساق برصف النظر عن 

الِعرق، أو العقيدة، أو الجنس، أو الوضع االجتامعي.

C.  ميكن للمعلم استخدام األفعال املالمئة لحامية نفسه أو 

حامية اآلخرين من اإلساءات أو األرضار الجسدية.

D.  يجب عىل اإلدارة ومجلس اإلدارة واملعلمني أن يكونوا متعاونني يف استعامل 

مقاييس االنضباط للحفاظ عىل سالمة الطالب واملوظفني واآلخرين ورفاهيتهم.

E.  يجب عىل كل معلم املحافظة عىل الترصف الجيد يف داخل 

الغرف املدرسية، واملمرات، واملالعب، واملرافق العامة.

F.  يجب عىل كل معلم مسؤول عن كل صف 

القيام مبتابعة الحضور والغياب للطالب.

G.  يجب عىل كل معلم أن يكون مثااًل عىل السلوك الجيد 

وأن يتجنب التعليق عىل أي طالب بأي كلمة ميكن أن تكون 

مسيئة أو تھجمية ألي طالب أو مجموعة طالب.

اإلجراءات

A.  يتمتع املعلم بالحق وعليه املسؤولية بتطبيق السلوك الجيد واالنضباط 

يف الفصل يف جميع األوقات، وكام هو معروف يف أغلب الظروف، يجب اتباع 

جميع طرق الحفاظ عىل السلوك الجيد واالنضباط التي ميكن تطبيقھا ضمن 

الصفوف والتي تخفض معدل تعطل العملية التعليمية للطالب واآلخرين.

B.  االستبعاد من الفصل الدرايس: يتمتع املعلم بحق استبعاد الطالب 

.3300P من صفه وذلك حسب السياسة 3300 واإلجراء

C.  عندما يرى املعلم رضورة، ميكنه أن يويص املدير بأن يتلقى طالب ما 

إجراًء انضباطيًّا أو استبعاًدا من الفصل الدرايس للمعلم. وقبل تنفيذ الفصل أو 

.3300P الفصل النهايئ، يجب عىل املوظفني اتباع اإلجراءات الواردة يف اإلجراء

م إىل املدير أو  D.  يتم إخطار جميع املعلمني فوًرا بأي شكوى تُقدَّ

أي مسؤول إداري آخر يف منطقة املدرسة التعليمية بخصوص تقويم 

املعلم للطالب، ومُينح األستاذ فرصة تقديم روايته للواقعة ومقابلة 

الطرف املشتيك يف حال الرتتيب لعقد اجتامع مع هذا الطرف.

اإلجراء

     3332P

 يحق للموظفني املعتمدين ما ييل:

1.  مراقبة الطالب يف التزامهم بقواعد املدرسة. 

2.  املشاركة يف املراجعة و/أو وضع قواعد املدرسة الخاصة بترصفات الطالب 

وسلوكياتهم مرة واحدة سنويًّا عىل األقل، ويتعني أن تتوافق قواعد املدرسة مع 

سياسات املنطقة التعليمية وإجراءاتها الخاصة بتوقعات سلوكيات الطالب. 

3.  استبعاد الطالب من الفصل الخاص باملعلم الرتكابه انتهاكات لسلوك الطالب 

والتوقعات السلوكية للطالب التي من شأنها تعطيل العملية التعليمية وفًقا 

السياسة 3300 واإلجراء 3300P. قبل استبعاد أي طالب، عىل املعلم محاولة 

استخدام وسيلة واحدة (1) أو أكرث من الوسائل االنضباطية لدعم الطالب يف 

الوفاء بالتوقعات السلوكية، ما مل يشكل حضور الطالب خطرًا مبارًشا ومتواصاًل 

عىل الطالب اآلخرين أو العملية التعليمية، وميكن تطبيق االستبعاد من الفصل 

الدرايس للوقت كله أو لجزء من الوقت أو لجزء من اليوم الدرايس الذي تم فيه 

استبعاد الطالب من الفصل الدرايس أو املكان التعليمي أو الخاص بالنشاط. 

4.  استالم جميع الشكاوى أو التظلامت الخاصة باإلجراءات االنضباطية 

للطالب، ومُتنح لهم فرصة تقديم روايتهم للواقعة ومقابلة الطرف 

املشتيك يف حال الرتتيب لعقد اجتامع مع هذا الطرف.

https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300.pdf
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 تقع عىل عاتق املوظفني املعتمدين مسؤولية ما ييل:

1.  اإلرشاف عىل حصول الطالب عىل حقوقهم.

2.  اإلرشاف عىل سلوكيات الطالب وإنفاذ القواعد الحاكمة 

لترصفات الطالب بصورة عادلة وباتساق ودون أي متييز. يلزم 

اإلبالغ عن أي مخالفة بشكل شفهي أو كتايب للمدير يف أقرب وقت 

ممكن بغض النظر عن أي إجراء تصحيحي اتخذه املعلم. 

3.  الحفاظ عىل سري النظام يف القاعات الدراسية، أو يف األروقة، أو 

املالعب، أو غريها من األماكن املشرتكة يف املدرسة، أو أثناء ركوب حافالت 

املدرسة أو وسائل املواصالت األخرى التي توفرها املنطقة التعليمية 

(عىل سبيل املثال يف الرحالت امليدانية واألنشطة املتعلقة باملدرسة). 

4.  االحتفاظ بسجالت حضور دقيقة واإلبالغ عن 

جميع حاالت التهرب من املدرسة.

5.  رضب املثال الجيد يف السلوك الشخيص وتجنب صدور العبارات 

التي قد تكون مهينة أو مسيئة بشكل شخيص ألي طالب أو 

.(5253P السياسة 5253/اإلجراء) مجموعة من الطالب

6.  االلتقاء باآلباء يف خالل خمسة (5) أيام مدرسية بعد 

طلب االستامع إىل شكوى بخصوص استخدام مواد القاعات 

الدراسية و/أو أساليب التدريس املتبعة يف الفصول.

يرُصح للموظفني املعتمدين مبا ييل:

1.   اتخاذ اإلجراء املعقول الالزم لحامية النفس أو أحد الطالب 

أو الغري من أي اعتداء بدين أو التعرض إلصابات. 

2.  استبعاد أحد الطالب من القاعات الدراسية للمعلم أو املنطقة 

.3300P املخصصة لألنشطة التعليمية وفًقا للسياسة 3300 واإلجراء

3.  يحق للمديرين توقيع إجراء انضباطي، مبا يف ذلك الفصل 

.3300P أو الفصل النهايئ وفًقا للسياسة 3300 واإلجراء

https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-32403/5253P%20Maintaining%20Professional%20Boundaries%20between%20Employees%20and%20Students.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-32403/5253P%20Maintaining%20Professional%20Boundaries%20between%20Employees%20and%20Students.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-32402/5253%20Maintaining%20Professional%20Boundaries%20between%20Employees%20and%20Students.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-32402/5253%20Maintaining%20Professional%20Boundaries%20between%20Employees%20and%20Students.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300%20Corrective%20Actions.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300%20Corrective%20Actions.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300%20Corrective%20Actions.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300%20Corrective%20Actions.pdf
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.V الجزء

مسؤوليات املدير وحقوقه

مسؤوليات املدير وحقوقه 

ومسؤوليات مساعد املدير 

وحقوقه

السياسة 3333     

مسؤوليات املدير

A.  كل مدير مسؤول عن تطبيق قواعد املنطقة التعليمية 

املطبقة بشأن سلوك الطالب والتزام إرشادات املنطقة 

التعليمية املتعلقة باإلجراءات االنضباطية للطالب.

B.  ميكن لكل مدير أن يضع إرشادات سلوك الطالب يف األبنية املدرسية 

حسب ما يراه مناسبًا، ويجب أن تكون ھذه التعليامت متسقة مع 

سياسات وإجراءات املنطقة التعليمية فيام يتعلق بسلوك الطالب.

C.  ويف بداية كل سنة، يجب عىل كل مدير أن يوفر لكل موظف 

معتمد وكل طالب وأب أو ويص نسخة من هذه السياسة 

(أو ملخص بها) ملحًقا بھا اإلرشادات الخاصة باملباين.

D.  يجب عىل كل مدير أن يكون مثااًل عىل السلوك الجيد وأن يتجنب 

التعليق عىل أي طالب بأي كلمة ميكن أن تكون مسيئة أو تھجمية 

.(5253P السياسة 5253/اإلجراء) ألي طالب أو مجموعة طالب

E.  يجب عىل اإلدارة ومجلس اإلدارة واملعلمني أن يكونوا متعاونني يف استعامل 

مقاييس االنضباط للحفاظ عىل سالمة الطالب واملوظفني ورفاهيتهم.

F.  يجب عىل املدير توزيع منشور يحدد حقوق الطالب وسلوكياتهم 

واإلجراءات االنضباطية عىل الطالب، واآلباء، واملوظفني.

G.  يجب عىل املديرين إبالغ الوالَدين بفصل الطالب أو 

.3300P فصلهم نهائيًّا وفًقا للسياسة 3300 واإلجراء

 سلطة املدير ومساعده

مع الخضوع للقيود املحددة يف هذه السياسات، ميلك جميع املديرين 

ومساعدوھم الحق يف معاقبة أو فصل أو فصل أي طالب نهائيًّا لخرقه أيًّا من 

قواعد سلوك الطالب وفًقا للسياسة 3300 واإلجراء 3300P. يف حالة غياب املدير 

أو مساعده، ميكن إسناد سلطة الفصل أو فصل الطالب نهائيًّا إىل إداري آخر 

مفوض يف املنطقة التعليمية من ِقبَل املرشف العاّم أو الشخص املعني من ِقبَله.

حقوق املدير ومساعده

يجب إبالغ املدير ومساعده فوًرا بكل بالغ مقدم ألي إداري آخر يف 

املنطقة التعليمية بخصوص سلوك املدير أو مساعده املتعلق باإلجراءات 

االنضباطية تجاه الطالب، كام مينح املدير ومساعده الفرصة لرشح وجھة 

نظره ومقابلة الجھة املدعية يف حال ترتيب لقاء بني الجھتنَي.

https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-32403/5253P%20Maintaining%20Professional%20Boundaries%20between%20Employees%20and%20Students.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-32403/5253P%20Maintaining%20Professional%20Boundaries%20between%20Employees%20and%20Students.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-32402/5253%20Maintaining%20Professional%20Boundaries%20between%20Employees%20and%20Students.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-32402/5253%20Maintaining%20Professional%20Boundaries%20between%20Employees%20and%20Students.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300%20Corrective%20Actions.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300%20Corrective%20Actions.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300%20Corrective%20Actions.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-507/3300%20Corrective%20Actions.pdf
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.VI الجزء 

الربامج املتخصصة، واملعلومات، واإلشعارات الطبية

الربامج والخدمات املتخصصة

خيارات التحدي

توفر فصول خيارات التحدي تحديات أكادميية إضافية 

للطالب من الصف الثاين حتى الصف الـ 12.

املدرسة الثانوية

خيارات متعددة متوفرة لطالب املدرسة الثانوية من بينها: فصول امتياز، 

ومقررات متقدمة يف اللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم، والتسكني املتقدم، 

وبرنامج الكلية يف الثانوية العامة، والتحضري التكنولوجي، وترخيص الصناعات، 

وبرنامج Running Start. يستطيع طالب املدرسة الثانوية اختيار تلك املواد 

بأنفسهم عىل أساس اهتامماتهم ومهاراتهم وما لديهم من قدرات تحت توجيه 

اآلباء ومستشاري املدرسة. ملزيد من املعلومات، يرجى الرجوع إىل فهرس دورات 

املدرسة الثانوية، أو التواصل مع مستشار املدرسة الخاص بالطالب، أو ميكنك 

.www.everettsd.org/Page/5961 :زيارة موقع املنطقة التعليمية اإللكرتوين

املدرسة اإلعدادية

قد يتأهل طالب املدارس اإلعدادية ممن يحققون مستويات أكادميية 

متميزة والشغوفون بالتعلم للمقررات الدراسية ذات املستوى املتقدم 

واملتسارع، مبا يف ذلك آداب اللغة اإلنجليزية/اللغات األخرى، والدراسات 

االجتامعية، والرياضيات، والعلوم، واللغة اإلسبانية، وميكن للمدرسني واآلباء 

والطالب توجيه ذويهم لهذه الربامج. يقوم اختيار هذه املواد عىل اهتاممات 

الطالب، ودرجات التقييم، وتوصيات املعلمني. ملزيد من املعلومات، يرجى 

التواصل مع مستشار املدرسة الخاص بالطالب، أو ميكنك زيارة موقع 

.www.everettsd.org/Page/5961 :املنطقة التعليمية اإللكرتوين

املدرسة االبتدائية

تتوافر فصول دراسية شاملة للطالب ذوي القدرات العالية من طالب 

املرحلة االبتدائية من الصف الثاين حتى الخامس ممن تنطبق عليهم معايري 

الوالية لرعاية املوهوبني، ويقوم املعلمون برتشيح الطالب من أجل النظر 

يف تسكينهم يف الفصول الدراسية الخاصة بذوي القدرات العالية. ملزيد 

من املعلومات، يرجى التواصل مع معلم الطالب أو ميكنك زيارة موقع 

.www.everettsd.org/Page/5961 :املنطقة التعليمية اإللكرتوين

برامج الطلبة يف املرحلة االنتقالية 

(KIT) للطالب املرشدين

ميكن للطالب الذين ليس لديهم سكن دائم التسجيل فوًرا يف املدرسة دون 

إثبات السكن أو تطعيامت سابقة أو سجالت مدرسية، ويتأهل الطلبة يف املرحلة 

االنتقالية للحصول عىل وجبتَي إفطار وغداء مجانيتنَي، وأدوات مدرسية ومواصالت، 

حسبام يتطلب األمر. ويشمل تعريف الطالب املؤهلني، الطالب الذين يعيشون 

يف الشارع؛ أو يف مأوى؛ أو مع أصدقاء؛ أو مع أقارب نتيجة افتقارهم إىل السكن 

معقول الثمن؛ أو يف بيوت الرعاية املؤقتة؛ أو يف النُّزل؛ أو يف السيارات أو يف 

املخيامت. ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال مبسؤول برنامج الطالب يف املرحلة 

االنتقالية عىل هاتف رقم 4032-385-425 أو باملدرسة املوجودة يف حيِّك، أو 

.www.everettsd.org/Page/5968 :ميكنك زيارة موقع املنطقة اإللكرتوين

املدرسة الثانوية عىل اإلنرتنت

يتوفر التعلم عرب اإلنرتنت لطالب املرحلة الثانوية من أجل االشرتاك يف مقررات 

دراسية عرب اإلنرتنت، مبا يف ذلك املقررات األساسية واالختيارية، والتسكني 

املتقدم، وبرنامج الكلية يف الثانوية العامة، وفصول التعليم املهني/الفني. يجوز 

للطالب االشرتاك يف فصول عرب اإلنرتنت من خالل املدرسة الثانوية املسجلني 

فيها أو التسجيل بوقت كامل يف مدرسة سيكويا الثانوية. ملزيد من املعلومات، 

يرجى التواصل مع املدرسة الثانوية عرب اإلنرتنت عىل الرقم -425-385

OnlineHS@everettsd. 5100، أو إرسال بريد إلكرتوين ألمني السجل عىل

./http://onlinehs.net :أو زيارة موقع املدرسة الثانوية اإللكرتوين ،org

برنامج رشاكة اآلباء يف بورت جاردنر

بورت جاردنر هو عبارة عن برنامج لرشاكة اآلباء للعائالت الراغبة يف املشاركة 

يف التعلم املنزيل، حيث يتشارك برنامج بورت جاردنر مع آباء الطالب يف 

الحضانة وحتى الصف الثاين عرش من أجل توفري الخطة التعليمية األفضل 

لكل طالب عىل حدة مع تقديم االستشارات املتخصصة والتوجيه واملواد 

الدراسية لهذه العائالت. يقع الربنامج غرب مدرسة سيكويا الثانوية يف 

شارع راكر و35. ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال مبسؤول برنامج 

رشاكة اآلباء يف بورت جاردنر عىل هاتف رقم 5150-385-425 أو ميكنك 

.www.everettsd.org/Page/9139 :زيارة موقع املنطقة اإللكرتوين

https://www.everettsd.org/Page/5961
https://www.everettsd.org/Page/5961
https://www.everettsd.org/Page/5961
https://www.everettsd.org/Page/5961
https://www.everettsd.org/Page/5961
https://www.everettsd.org/Page/5961
https://www.everettsd.org/Page/5968
https://www.everettsd.org/Page/5968
http://onlinehs.net
http://onlinehs.net
https://www.everettsd.org/Page/9139
https://www.everettsd.org/Page/9139
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مدرسة سيكويا الثانوية

مدرسة سيكويا الثانوية هي عبارة عن برنامج تعليمي بديل يحظى ببيئة 

تعليمية إيجابية للطالب، وتعرتف باالختالفات الفردية، ولها توقعات عالية فيام 

يختص اإلنجازات والسلوك. تعمل سيكويا عىل تلبية احتياجات مجتمعها عرب 

برنامج يشدد عىل وضع األهداف، واملسؤولية، والخيارات الفردية. للمزيد من 

املعلومات، يرجى االتصال مبدرسة سيكويا الثانوية عىل هاتف رقم -425-385 

.www.everettsd.org/Domain/11 :5100 أو زيارة موقع املنطقة اإللكرتوين

Sno-Isle مركز املهارات الفنية

مركز املهارات الفنية Sno-Isle هو عبارة عن برنامج تعليم مهني وفني 

يقدم التدريب الفني لطالب املدرسة الثانوية للتعليم والتدريب والتوظيف 

ملا بعد الدراسة الثانوية. يتم نقل الطالب من مدارسهم الثانوية لقضاء 

نصف يوم يف مركز Sno-Isle ثم قضاء النصف اآلخر يف مدارسهم، وتَظهر 

نتائج الفصل كنتائج اختيارية يف بيان درجات الطالب. ملزيد من املعلومات، 

يرجى االتصال مبركز املهارات الفنية Isle-Sno عىل الرقم -425-348

.www.snoisletech.com:2220 أو تفضل بزيارة موقعه اإللكرتوين

برامج املدرسة الصيفية

تتضمن الربامج الصيفية للطالب الذين سوف يدخلون املدرسة الثانوية فرًصا 

لتقوية املهارات واملعرفة الالزمة للتوقعات األساسية للمنطقة التعليمية، ومراجعة 

املقررات الدراسية، وتشجيع اهتاممهم باملجاالت األكادميية، وأخذ مقررات 

دراسية جديدة. يتم تقديم برامج صيفية مقابل رسوم عرب املدرسة الثانوية عىل 

اإلنرتنت ويف مدرسة كاسكيد الثانوية للطالب املسجلني حاليًّا يف املدارس الثانوية 

(مبا يف ذلك الصف التاسع القادم) يف كل املدارس الثانوية األربع التابعة للمنطقة 

التعليمية. تتوفر املساعدة يف الرسوم عرب مؤسسة مدارس إيفريت العامة لطالب 

املدارس العامة التابعة للمنطقة ذوي االحتياجات املادية. ملزيد من املعلومات، 

.www.everettsd.org/summerschool :تفضل بزيارة موقع املنطقة اإللكرتوين

تقرر املدارس اإلعدادية يف فصل الربيع من كل عام ما إذا 

كانت الحاجة تستدعي توفري فصول دراسية صيفية. تواصل 

مع املستشارين يف املدرسة ملزيد من املعلومات.

بالنسبة إىل املدرسة االبتدائية، راجع معلم طفلك 

بخصوص الخيارات الصيفية لطفلك.

معلومات طبية

الحاالت الصحية املهددة للحياة

يحدد قانون والية واشنطن الطريقة التي يتم بها التعامل مع األطفال الذين يعانون 

من حاالت صحية مهددة للحياة، وتُعرَّف الحالة الصحية املهددة للحياة بأنها 

الحالة “التي تعرّض الطفل لخطر الوفاة يف أثناء اليوم الدرايس يف حال غياب الدواء 

أو النظام العالجي والخطط التمريضية الالزمة”. ويجب أن تشمل تلك الحاالت 

الحساسية الحادة من لسعات النحل، والحساسية من األغذية، والربو، ومرض 

السكري، والرصع، وسوف تعمل إحدى ممرضات املنطقة املسجلة عىل تحضري 

خطة صحية فردية (IHP) تشتمل عىل خطة طوارئ فردية. يلزم الحصول عىل أمر 

تقديم دواء أو عالج من مقدم الرعاية الصحية املرخص الخاص بالطفل قبل دخول 

الطفل إىل املدرسة، وبدونها سوف يستبعد الطفل من املدرسة وفًقا للمتطلبات 

الفيدرالية. تواصل مع مدرسة الطالب ملزيد من املعلومات (السياسات/اإلجراءات 

3409، الطالب املصابون مبرض السكري وحاالت الحساسية املهددة للحياة).

التطعيامت

مبوجب قانون والية واشنطن، يجب عىل كل الطالب تقديم وثائق تبني حالة 

التطعيامت الخاصة بهم يف اليوم األول من الحضور إىل املدرسة أو قبله أو تضمينها 

يف ملفاتهم، وتتوفر مناذج التطعيم يف جميع املدارس أو من منطقة سنوهوميش 

الصحية. ملزيد من املعلومات، يُرجى التواصل مع مدرسة طفلك أو منطقة 

سنوهوميش الصحية عىل الرقم 5200-339-425، أو زيارة املوقع اإللكرتوين ملنطقة 

.www.snohd.org/Shd_CD/Immunization.aspx :سنوهوميش الطبية عىل

يجب أن تبني شهادة حالة التطعيم الشهر واليوم والسنة التي تلقَّى فيها 

الطالب جميع التطعيامت املطلوبة، ويجوز إعفاء الطلبة ألسباب صحية، 

أو دينية، أو فلسفية، أو شخصية، ويجب أن يصاحب اإلعفاء ألسباب 

طبية توقيع مقدم الرعاية الصحية، كام أن توقيع ويل األمر أو الويص 

رضوري إلعفاء الطالب ألسباب دينية، أو فلسفية، أو شخصية.

قبل التسجيل يف صف الحضانة، يرجى مراجعة التطعيامت 

www. :املطلوبة عىل موقع وزارة الصحة لوالية واشنطن عىل

doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/Schools/

.Immunization/VaccineRequirements.aspx

بالنسبة إىل مرحلة الدخول ما قبل املدرسة، تتحدد املتطلبات حسب سن 

الطفل عند دخوله املدرسة. يرجى مراجعة املدرسة ملعرفة عدد الجرعات 

الرضورية اللتهاب الكبد ب/الديفترييا/املستدمية النزلية النوع ب/شلل 

األطفال/املكورات الرئوية/الحصبة والنكاف والحصبة األملانية/الجدري املايئ.

تناول األدوية يف املدرسة

إذا كان يجب عىل الطالب أن يتلقى األدوية خالل ساعات الدوام املدريس أو عندما 

يكون الطالب تحت إرشاف مسؤولني يف املدرسة، فيجب اتباع اإلجراءات التالية:

https://www.everettsd.org/Domain/11
https://www.everettsd.org/Domain/11
https://snoisletech.com
https://snoisletech.com
https://www.everettsd.org/summerschool
https://www.everettsd.org/summerschool
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-15920/3409P%20Students%20with%20Diabetes.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-15919/3409%20Students%20with%20Diabetes.pdf
http://www.snohd.org/Shd_CD/Immunization.aspx
http://www.snohd.org/Shd_CD/Immunization.aspx
https://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/Schools/Immunization
https://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/Schools/Immunization
https://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/Schools/Immunization
https://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/Schools/Immunization
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•  فقط املوظف املُعني من ِقبَل مدير املدرسة الذي تم تدريبه 

من ِقبَل ممرضة املبنى املسجلة والذي نجح يف التدريب عىل 

إدارة الدواء ميكن أن يدير عملية إعطاء الدواء؛ و

•  يجب أن يكون للدواء املراد تقدميه يف املدرسة منوذج طلب ترخيص طبي 

مكتمل، وُموقَّع من ِقبَل مقدم الرعاية الصحية املرخص والوالد/الويص؛ و

•  يجب أن يكون الدواء يف الحاوية األصلية، التي تحمل البطاقات 

املناسبة، مبا يف ذلك أي أدوية وعينات غري موصوفة.

ال تتحمل مدارس إيفريت العامة أي مسؤولية عن ردود الفعل 

السلبية عندما يتم رصف الدواء أو إدارته وفًقا لطلب مقدم الرعاية 

الصحية املرخص (السياسة/اإلجراء 3416، الدواء يف املدرسة).

أمراض املكورات السحائية وفريوس الورم الحليمي

بدًءا من يوليو 2005، عىل جميع املدارس يف واشنطن توفري املعلومات 

آلباء/أوصياء جميع الطالب الداخلني إىل الصفوف من السادس إىل الثاين 

عرش حول مريَض املكورات السحائية وفريوس الورم الحليمي البرشي.

مرض املكورات السحائية والوقاية منه

ينتقل مرض املكورات السحائية من خالل االتصال املبارش مع األشخاص املصابني، 

سواء بالكحة، أو التقبيل، أو استخدام نفس األدوات بالفم، كزجاجات املياه، 

أو أوعية الطعام، أو أحمر الشفاه، أو فرش األسنان. وميكن للمرض أن يتسبب 

يف اإلصابة بااللتهاب الرئوي وعدوى مجرى الدم والتهاب السحايا (تورم يف 

قرشة الدماغ والحبل الشويك)، كام أن اإلصابة الحادة بهذا املرض قد تؤدي إىل 

تلف امللخ، أو فقدان السمع أو األطراف، والوفاة. ولحسن الحظ، فإن هذا 

املرض املهدد للحياة نادر الحدوث – حيث يرتاوح عدد الحاالت يف املعتاد بني 

لة كل عام يف واشنطن، من بينها ما بني حالة إىل 8 حاالت  30 و60 حالة مسجَّ

وفاة. أما الفئة املعرَّضة بشكل أكرب لإلصابة مبرض املكورات السحائية فهي فئة 

املراهقني والشباب، وخاصة يف حال معيشتهم يف مجموعات مثل سكن الطلبة.

(MCV4) لقاح املكورات السحائية املتقارن

يحمي لقاح MCV4 طفلك من أنواع البكترييا األشهر املسببة ملرض 

املكورات السحائية،. ويتعني أن يحصل األطفال واملراهقون األصحاء من 

عمر 11 إىل 18 عاًما عىل جرعتنَي من لقاح MCV4 يف األعامر التالية:

•  من عمر 11 إىل 12 عاًما ضمن فحص ما قبل املراهقة الصحي؛ و

•  ومن عمر 16 إىل 18 عاًما. كثريًا ما يطلق عىل 

هذه الجرعة الثانية الجرعة املعززة.

وبالنسبة إىل املراهقني ممن مل يحصلوا عىل جرعتهم األوىل يف أثناء فحص 

ما قبل املراهقة الصحي، يتعني حصولهم عىل جرعة من التطعيم يف أقرب 

وقت ممكن، ويُنصح اآلن بأخذ جرعة ثانية (أو معززة). يجب عىل املراهقني 

أخد جرعة معززة يف سن 16 عاًما وحتى 18 عاًما أو يف أي وقت قبل دخول 

الجامعة. الرجاء التحدث إىل موفر الرعاية الصحية بخصوص هذا التطعيم.

مرض فريوس الورم الحليمي البرشي والوقاية منه

فريوس الورم الحليمي هو فريوس شائع ينترش بشكل أسايس من خالل االتصال 

الجنيس، وتحدث نسبة %75 من اإلصابات بهذا الفريوس بني الفئات العمرية 

من 15 وحتى 24 عاًما. يتسبب فريوس الورم الحليمي يف اإلصابة باألمراض 

األشهر من رسطان عنق الرحم، والرسطان الرشجي، والثؤلول التناسيل، 

وتختلف أنواع فريوس الورم الحليمي التي تسبب الثؤلول التناسيل عن تلك 

األنواع التي تسبب الرسطان، فبعض أنواع فريوس الورم الحليمي ميكنها أن 

تتسبب يف اإلصابة برسطانات القضيب، والرشج، والفم، والرأس، والرقبة.

األعراض

أغلب األشخاص املصابني بفريوس الورم الحليمي ال تكون لديهم أي أعراض، وميكن 

أن ينترش الفريوس بدون أي وعي بذلك، غري أن بعض األشخاص يدركون أنهم 

مصابون بفريوس الورم الحليمي ألن لديهم أعراًضا مشابهة للثؤلول التناسيل. وقد 

تكتشف النساء أنهن مصابات بفريوس الورم الحليمي بواسطة فحص رسطان 

عنق الرحم (االختبارات املهبلية) وفحص فريوس الورم الحليمي. وال يقوم مقدمو 

الرعاية الصحية عادة بإجراء فحص فريوس الورم الحليمي إال حني عثورهم عىل 

تغريات غري طبيعية يف الخاليا املهبلية عند إجراء فحص االختبارات املهبلية.

املنع

أفضل طريقة للوقاية من اإلصابة بفريوس الورم الحليمي هو االمتناع عن 

النشاط الجنيس بالكامل، فحتى األشخاص الذين يستمرون مع رشيك واحد يف 

حياتهم معرضون لإلصابة بفريوس الورم الحليمي إذا ما أصيب رشيكهم بهذا 

املرض من رفقائه السابقني. ويوفر استخدام الواقي الذكري حامية جيدة من 

اإلصابة باألمراض الجنسية مثل فريوس الورم الحليمي، غري أن لقاحات فريوس 

الورم الحليمي حتى اآلن هي أفضل حامية من هذا املرض إذا ما تم أخذها قبل 

بداية النشاط الجنيس – حيث إن اللقاحات ال تقيض عىل املرض إذا ما متت 

اإلصابة به بالفعل. يستطيع لقاح فريوس الورم الحليمي الوقاية من اإلصابة 

ببعض أشهر أنواع الفريوس وأشدها خطورًة التي ميكن أن تتسبب يف اإلصابة 

برسطان عنق الرحم، ورسطان الفم، ورسطان الرشج، والثؤلول التناسيل.

لقاح فريوس الورم الحليمي

هناك نوعان متوفران من لقاحات فريوس الورم الحليمي: لقاح HPV4 املعتمد 

للذكور واإلناث، ولقاح HPV2 املعتمد لإلناث فقط. تنصح اللجنة االستشارية 

الفيدرالية بشأن مامرسات اللقاح (ACIP) بتطعيم جميع الفتيات يف سن ما 

بني 11 إىل 12 عاًما من فريوس الورم الحليمي بشكل روتيني، أما بالنسبة إىل 

إلناث غري املطعامت، فتستمر التوصيات بالنسبة إليهن حتى سن 26 عاًما، 

كام ميكن ملوفري الرعاية الصحية أيًضا تطعيم الفتيات يف سن مبكر يف عمر 

9 سنوات. وتنصح اللجنة االستشارية الفيدرالية بشأن مامرسات اللقاح أيًضا 

بتطعيم جميع األوالد يف سن ما بني 11 إىل 12 عاًما من فريوس الورم الحليمي 

بشكل روتيني، أما بالنسبة إىل األوالد غري املطعمني، فتستمر التوصيات بالنسبة 

إليهم حتى سن 21 عاًما، كام ميكن ملوفري الرعاية الصحية أيًضا تطعيم األوالد 

يف سن مبكرة يف عمر 9 سنوات ولبعض الرجال يف عمر 22 حتى 26 عاًما.
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للحصول عىل االستفادة القصوى من هذا التطعيم، يحتاج الذكور 

ث إىل موفر  واإلناث إىل أخذ ثالث جرعات من هذا اللقاح. تحدَّ

الرعاية الصحية بخصوص الجدول الزمني لهذا اللقاح. لقاح فريوس 

الورم الحليمي ليس مطلوبًا للتسجيل يف مدارس والية واشنطن.

ملزيد من املعلومات حول مريَض املكورات السحائية وفريوس الورم 

الحليمي البرشي وكيفية الوقاية منهام، تفضل بزيارة ما ييل:

مراجع الوالية 

وزارة الصحة لوالية واشنطن 

www.doh.wa.gov

 مكتب التطعيم وملفات األطفال

www.doh.wa.gov/AboutUs/ProgramsandServices/ 

PreventionandCommunityHealth/

OfficeofImmunizationandChildProfile

املرض والوقاية منه

www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/

InfantsChildrenandTeens/DiseasePrevention.aspx

املوارد الفيدرالية/ الوطنية 

مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها 

/www.cdc.gov/std/hpv

معلومات عن لقاح املكورات السحائية 

www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/mening.html

معلومات عن املرض 

www.cdc.gov/meningococcal/about/index.html

تطعيامت ما قبل املراهقة 

www.cdc.gov/vaccines/who/teens/index.html

طالب الجامعة والشباب 

www.cdc.gov/vaccines/adults/rec-vac/college.html

الجمعية الوطنية اللتهاب السحايا 

www.nmaus.org

الجمعية األمريكية للصحة االجتامعية 

www.ashastd.org

جمعية الرسطان األمريكية 

www.cancer.org

فحص النظر والسمع

يتم تقديم فحوصات السمع والنظر كل عام للطالب يف الحضانة، والصفوف 

األول، والثاين، والثالث، والخامس، والسابع، وإذا ما تم اكتشاف أمر ما أثناء 

الفحص، يتم إخطار األبَوين فوًرا بنتيجة هذا الفحص حتى يتمكَّنا من املتابعة مع 

موفر الرعاية الصحية لديهم (السياسة/اإلجراء 3411، فحص النظر والسمع).

اإلخطارات القانونية وحقوق اآلباء 

والطالب

باإلضافة إىل اإلخطارات القانونية والخاصة باملعلومات املطلوبة داخل الوالية 

وعىل املستوى الفيدرايل كام هو موضح أدناه، فإن مدارس إيفريت العامة تحتفظ 

مبجموعة إلكرتونية لجميع سياساتها وإجراءاتها. ملزيد من املعلومات، تفضل بزيارة 

 موقع املنطقة اإللكرتوين:

http://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/ 

.dsweb/View/Collection-189

إخطارات األسبستوس

تشتمل مدارس إيفريت العامة وبرنامجھا املستمر للسالمة 

والصحة عىل إدارة جيدة لصيانة األسبستوس والتخلص منه 

واالمتثال للقوانني واألنظمة الفيدرالية والخاصة بالوالية.

 وباستخدام مفتشني مؤهلني ومرخصني، قامت مدارس إيفريت العامة بالتعرف 

عىل جميع مواد البناء التي تحتوي عىل األسبستوس الھش وغري الھش يف 

مرافق املنطقة التعليمية، وقد متت إزالة جميع املواد الھشة التي تشكل خطرًا 

محتماًل عىل الصحة عىل نحو سليم. وطورت املنطقة التعليمية برنامج تشغيل 

وصيانة شاماًل بھدف منع فرتات تساقط األلياف والرشوط الالزمة لإلخطار يف 

حال وقوع حادث ما. ويحتوي كل مبنى يف املنطقة التعليمية عىل جرد مبواد 

البناء التي تحتوي عىل األسبستوس لذلك املبنى، ويتوفر الجرد للتفتيش العاّم، 

وميكن الحصول عليه مبراجعة مكتب البناية، كام ميكن توجيه األسئلة إىل قسم 

الصيانة والعمليات يف مدارسة إيفريت العامة عىل الرقم 425-385-5200.

 (FERPA) قانون الحقوق التعليمية وخصوصية األرسة

(PPRA) والتعديل الخاص بحامية حقوق الطالب

مينح التعديل الخاص بحامية حقوق الطالب (PPRA) آباء الطالب حقوقًا 

تتعلق مبا تجريه مديرية التعليم من استطالعات وجمع للمعلومات 

واستخدامها ألغراض دعائية، فضاًل عن بعض الفحوص البدنية.

 (FERPA) ومينح قانون الحقوق التعليمية وخصوصية األرسة

اآلباء والطالب الذين تزيد أعامرهم عن 18 سنة، بعض الحقوق 

املتعلقة بسجالت الطالب التعليمية، وهي تشمل ما ييل:

1.   حق التحقق من سجالت الطالب التعليمية ومراجعتها؛ و

2.  حق طلب تعديل سجالت الطالب التعليمية؛ و

 FERPA 3.  حق االنسحاب من “معلومات الدليل” حسب نص قانون

والسياسة رقم 3250، انسحاب الطالب من معلومات الدليل؛ و

4.  حق التقدم بشكوى إىل وزارة التعليم األمريكية 

.FERPA بسبب عدم االلتزام مبتطلبات قانون

http://www.doh.wa.gov
http:// www.doh.wa.gov/AboutUs/ProgramsandServices/PreventionandCommunityHealth/OfficeofImmunizationandChildProfile
http:// www.doh.wa.gov/AboutUs/ProgramsandServices/PreventionandCommunityHealth/OfficeofImmunizationandChildProfile
http:// www.doh.wa.gov/AboutUs/ProgramsandServices/PreventionandCommunityHealth/OfficeofImmunizationandChildProfile
http:// www.doh.wa.gov/AboutUs/ProgramsandServices/PreventionandCommunityHealth/OfficeofImmunizationandChildProfile
http://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/InfantsChildrenandTeens/DiseasePrevention.aspx
http://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/InfantsChildrenandTeens/DiseasePrevention.aspx
http://www.cdc.gov/std/hpv/ 
http://www.cdc.gov/std/hpv/ 
http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/mening.html 
http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/mening.html 
http://www.cdc.gov/meningococcal/about/index.html 
http://www.cdc.gov/meningococcal/about/index.html 
http://www.cdc.gov/vaccines/who/teens/index.html 
http://www.cdc.gov/vaccines/who/teens/index.html 
http://www.cdc.gov/vaccines/adults/rec-vac/college.html 
http://www.cdc.gov/vaccines/adults/rec-vac/college.html 
http://www.nmaus.org 
http://www.nmaus.org 
http://www.ashastd.org 
http://www.ashastd.org 
http://www.cancer.org 
http://www.cancer.org 
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-1045/3411P%20Vision%20and%20Hearing%20Screening.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-526/3411%20Vision%20and%20Hearing%20Screening.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/View/Collection-189
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/View/Collection-189
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/View/Collection-189
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 تتوفر التفاصيل واملعلومات الكاملة يف السياسة رقم 3250، انسحاب الطالب 

من معلومات الدليل، والسياسة/اإلجراء رقم 3600، سجالت الطالب.

يحق لآلباء الذين يعتقدون أن حقوقهم قد انتهكت التقدم بشكوى إىل:

مكتب االمتثال لسياسة العائلة

وزارة التعليم األمريكية

  400 Maryland Ave. SW

Washington, D.C. 20202-5920

 الهاتف: 1-800-872-5327 

ال تكشف مدارس إيفريت العامة عن “معلومات الدليل” ألغراض تجارية. وقد 

تستعمل استامرة اإلذن بالنرش لرفض نرش اسم الطالب أو صورته يف “معلومات 

دليل” يف نرشات املديرية أو من ِقبَل وسائل اإلعالم؛ أو ملنع الكشف عن املعلومات 

للمجندين العسكريني أو الجامعات؛ أو لعدم السامح للطالب باستعامل اإلنرتنت 

ألغراض التعلم يف املدرسة. االستامرة مرفقة مبقدمة هذا الكتيب ومتوفرة 

عىل مدار السنة يف جميع مكاتب املدرسة حال رغبة آباء يف طلب تغيري.

استعامل الكامريات يف حافالت املدرسة

حفاظًا عىل سالمة موظفينا وطالبنا، تحتفظ خدمات مدارس دورهام بالحق يف 

مراقبة سلوك الطالب وتوثيقه باستخدام أجهزة تسجيل. ال توجد أي توقعات 

معقولة للخصوصية يف حافالت مدارس دورهام وجميع ترصفات الطالب 

وكلامتهم عرضة للمراقبة بواسطة كامريات الفيديو و/أو املسجالت الصوتية 

وفًقا ملا تسمح به اللوائح الفيدرالية والوالئية واملحلية. سيؤدي سلوك الطالب 

املسجل واملحظور مبوجب اللوائح أو سياسة املنطقة التعليمية إىل اتخاذ 

إجراءات انضباطية. تطبَّق هذه السياسة عىل جميع خدمات النقل التي توفرها 

خدمات مدارس دورهام (السياسة/اإلجراء 3244، ركوب الحافالت املدرسية).

مكافحة اآلفات املتكاملة

متتثل مدارس إيفريت العامة لجميع األنظمة الفيدرالية والوالئية واملحلية 

فيام يتعلق مبكافحة الحشائش و/أو اآلفات. ومن خالل برنامج مكافحة اآلفات 

املتكاملة، تدعم مدارس إيفريت العامة نھًجا حصيًفا يف التعامل مع املخاوف 

البيئية وتأسيس مستويات للعمل، وال يستبعد الربنامج استعامل املبيدات الحرشية، 

لكنه يتطلب استعاملھا بشكل معقول. نرحب بتعليقاتكم وأسئلتكم وإسهاماتكم، 

وميكن توجيھھا إىل قسم الصيانة والعمليات عىل الرقم 425-385-5200 . 

طلب السجالت العامة

يتوفر العديد من السجالت والوثائق املوجودة يف املنطقة التعليمية 

لالطالع عليها من ِقبَل الجمهور، ويجوز لآلباء وغريهم من املواطنني طلب 

االطالع عىل السجالت املعرَّفة بأنها سجالت “عامة” أو الحصول عىل نسخ 

منها من املنطقة التعليمية مبوجب قوانني الوالية والقوانني الفيدرالية، 

مبا فيها السجالت الخاصة باإلجراءات التأديبية ملوظفي املدرسة.

تتم إدارة طلبات الحصول عىل السجالت العامة ملدارس إيفريت العامة 

من مكتب خدمات األعامل التابع للمنطقة التعليمية، وميكن طلب الوثائق 

 Broadway, Everett WA 3900 :مبراسلة هذا املكتب عىل العنوان التايل

publicrecords@everettsd. 98201 أو عرب الربيد اإللكرتوين عىل العنوان

org (السياسة/اإلجراء 4340، االطالع العام عىل سجالت املنطقة).

املعلومات العامة عن التعليم 

لذوي االحتياجات الخاصة

يجوز للجمهور طلب الحصول عىل نسخة من سياسات املنطقة وإجراءاتها وأي 

تقييامت وخطط وتقارير مطلوبة تكون متعلقة بالجزء ب من برنامج التعليم 

لذوي االحتياجات الخاصة. ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال عىل مكتب 

الخدمات الخاصة عىل هاتف رقم 385-425 5250 (السياسة/اإلجراء 2210، 

التعليم لذوي االحتياجات الخاصة والخدمات ذات الصلة للطلبة املؤهلني).

االحتياجات الخاصة/تحديد األطفال ذوي 

(Find Child) االحتياجات الخاصة

يحدد برنامج (Child Find) الطالب من سن الوالدة إىل سن 21 

عاًما ومكان تواجدهم من الذين هم بحاجة إىل تدخالت مبكرة أو 

تعليم خاص وخدمات ذات صلة. يرجى التواصل مع مدرسة حيِّك 

أو مع الخدمات الخاصة عىل هاتف رقم 425-385 5250.

برنامج Title I وبرنامج املساعدة عىل التعلم

Title I برنامج

م مساعدة مادية لتلبية االحتياجات  برنامج Title I هو برنامج ممول فيدراليًّا ويقدِّ

الخاصة لألطفال املعرضني للخطر يف املدارس التأهيلية، ويحصل األطفال الذين 

يحرضون يف املدارس التأهيلية عىل دعم إضايف يف القراءة والرياضيات.

)LAP( برنامج املساعدة عىل التعلم

برنامج املساعدة عىل التعلم هو برنامج متوله الوالية ويقدم مساعدة مادية لدعم 

الطالب ممن مل يتخطوا املعايري يف القراءة يف جميع املدارس االبتدائية، وتتلقى 

هذه املدارس عدًدا إضافيًّا من املوظفني لدعم املعلمني الذين يقومون بتدخالت 

القراءة، وتوفري تعليم تكمييل يف القراءة للطالب املترضرين، ويدعم التمويل 

برنامج اليوم املمتد والفصول املدرسية الصيفية وأنشطة مشاركة الوالَدين.

ملزيد من املعلومات حول متطلبات الوالية واملتطلبات الفيدرالية للحصول عىل 

برنامج Title I وبرنامج LAP، يُرجى زيارة املوقع اإللكرتوين ملكتب مرشف 

اإلرشاد العام: http://www.k12.wa.us/TitleI/default.aspx، أو االتصال 

بالربامج الفئوية عىل رقم 4030-385-425. املعلومات أيًضا متاحة عىل املوقع 

.http://www.everettsd.org/Page/4640 :اإللكرتوين للمنطقة التعليمية

https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-580/3244P%20Riding%20School%20Buses.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-505/3244%20Riding%20School%20Buses.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-1118/4340P%20Public%20Access%20to%20District%20Records.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-1104/4340%20Public%20Access%20to%20District%20Records.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-425/2210P%20Special%20Education%20and%20Related%20Services%20for%20Eligible%20Students.pdf
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-348/2210%20Special%20Education%20and%20Related%20Services%20for%20Eligible%20Students.pdf
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عندما يتم إلغاء املدرسة أو بدؤها يف وقت متأخر، ما هو تأثري ذلك يف الربامج املدرسية؟

يتم عادة اتخاذ قرار إغالق املدرسة أو تأخري الدوام املدريس بحلول الساعة 5:30 صباًحا، ومن أجل مصلحة الطالب وسالمة املجتمع املحيل، يتم إما إغالق املدارس ملدة يوم كامل، 

أو بدؤھا بعد ساعتنَي من الدوام املدريس املعتاد. وميكن أن تكون لھذه التغيريات يف الجدول الزمني آثار فريدة عىل بعض الربامج املدرسية أو األنشطة املدرسية. يساعد املخطط 

أدناه عىل توضيح ما سيحدث لتلك الربامج أو كيف ميكن لآلباء الحصول عىل مزيد من املعلومات حول الربامج يف أيام املدرسة عندما يتم إلغاء املدرسة أو تأجيل الدوام. خالل 

الطقس العاصف، يجب عىل اآلباء واملوظفني التحقق من موقع املنطقة التعليمية اإللكرتوين، أو وسائل التواصل االجتامعي، أو تقارير أخبار وسائل اإلعالم، أو االتصال بخط 

املعلومات الخاص مبدارس إيفريت العامة عىل الرقم 4636-385-425. إذا مل يكن هناك إعالن عن الربامج املدرسية، فستكون املدارس مفتوحة ويبدأ الدوام يف الوقت املحدد.

تتوفر املعلومات اإلضافية من 
خالل

عندما يتم تأخري الدوام املدريس 
مدة ساعَتني

عندما يتم إلغاء املدرسة ليوم واحد

عىل موقع املنطقة التعليمية اإللكرتوين، 

ووسائل التواصل االجتامعي، والتلفاز، أو 

االتصال بخط املعلومات الخاص بـ مدارس 

إيفريت العامة عىل الرقم 425-385-4636

 تنقل الباصات املدرسية الطالب 

بعد ساعتنَي عن املعتاد يف الصباح، 

وال يتوفر نقل خارج املنطقة.

ال تنقل الباصات املدرسية الطالب مواعيد الحافلة املدرسية
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عىل موقع املنطقة التعليمية اإللكرتوين، 

ووسائل التواصل االجتامعي، والتلفاز، أو 

االتصال بخط املعلومات الخاص مبدارس 

إيفريت العامة عىل الرقم 425-385-4636

يتم رصف الطلبة يف الوقت املعتاد ال توجد مدرسة طوال اليوم وقت نھاية الدوام املدريس

يتم تقديم الفطور عندما يصل الطالب ال يتم تقديم الفطور برنامج الفطور

يتم تقديم الغداء يف املوعد املحدد ال يتم تقديم الغذاء برنامج الغداء

 يتم إلغاء برنامج املساعدة الرتبوية يف 

مرحلة الطفولة املبكرة الصباحي

ال توجد مدرسة ألي طالب برنامج املساعدة الرتبوية يف 

مرحلة الطفولة املبكرة الصباحي

يبدأ برنامج املساعدة الرتبوية يف مرحلة 

الطفولة املبكرة املسايئ يف الوقت املعتاد

ال توجد مدرسة ألي طالب برنامج املساعدة الرتبوية يف 

مرحلة الطفولة املبكرة املسايئ

برنامج ھيدستارت برنامج ھيدستارت

ستحاول املدارس إعالم املشاركني بأي 

تغيريات بحلول الساعة الواحدة بعد الظھر.

تستمر الفعاليات واألنشطة ما مل 

يتم إعالم املشاركني بغري ذلك.

يتم إلغاء الفعاليات واألنشطة ما مل 

يتم إعالم املشاركني بغري ذلك، وقد تتم 

تدريبات املنتخب الريايض املدريس، 

لكن يكون الحضور اختياريًّا.

الفعاليات واألنشطة الرياضية 

املدرسية التي تحدث بعد 

الدوام املدريس (داخل املنطقة 

التعليمية وخارجها)

تتم إدارة جميع برامج رعاية الطالب عرب 

الرتتيبات مع YMCA. يرجى االتصال بـ 

YMCA للحصول عىل معلومات الربنامج 

خالل أيام إلغاء املدرسة أو البداية املتأخرة.

 سوف تحاول جمعية الشبان املسيحيني العمل 

يف مواقع مجدولة عىل نحو منتظم والبدء 

يف املواعيد املحددة، وسيكون يف خطوط 

هواتف YMCA خدمة رسائل الربيد الصويت 

ثة. ويتأخر النقل بحافالت  مبعلومات محدَّ

املدرسة ساعتنَي يف الصباح عن الوقت املعتاد.

قد يتم توفريها يف مدرسة ويتري االبتدائية. رعاية الطالب يف جمعية 

(YMCA) الشبان املسيحيني

تتم إدارة جميع برامج رعاية الطالب 

عرب الرتتيبات مع نادي البنني والبنات. 

يرجى االتصال بالنادي للحصول 

عىل معلومات الربنامج خالل أيام 

إلغاء املدرسة أو البداية املتأخرة.

 Emerson) يتم توفريها يف املواقع االعتيادية

وView Ridge)، ويتأخر النقل بحافالت 

املدرسة ساعتنَي يف الصباح عن الوقت املعتاد.

 Cascade يتم توفريها فقط يف منشأة

Unit، وهي غري متوفرة يف أي مدرسة، 

وال يوجد نقل بحافالت املدرسة.

رعاية الطفولة يف نادي البنني 

Cascade Unit والبنات

يرجى االتصال مبنظم مجموعة 

املجتمع املحيل للحصول عىل 

معلومات بشأن األنشطة خالل أيام 

إلغاء املدرسة أو البداية املتأخرة.

تُعَقد هذه األنشطة حسب الجدول املوضوع 

إال إذا تم إلغاؤھا يف وقت الحق من النھار.

تُلغى تعقد أنشطة املجتمع املحيل (غري 

املرتبطة باملدرسة) يف املدارس

https://www.everettsd.org


سوف توفر المنطقة فرصة تعليمية متكافئة ومعاملة لجميع الطالب في جميع جوانب البرنامج األكاديمي واألنشطة دون النظر إلى العرق 
أو اللون أو األصل القومي أو العقيدة أو الدين أو الجنس أو الميول الجنسية أو النوع االجتماعي أو الهوية الجنسية أو الحالة العسكرية أو 

الجندي العريق، وجود أي إعاقة جسدية أو حسية أو عقلية أو استخدام دليل كلب مدرب أو حيوان خدمة من قبل طالب يعاني من إعاقة 

فيما يلى المعينين للتعامل مع االستفسارات عن سياسيات عدم التمييز:  

Affirmative Action Office – Randi Seaberg, rseaberg@everettsd.org, 425-385-4104
Title IX Officer – Mary O’Brien, MO’Brien@everettsd.org, 425-385-4106  
504 Coordinator – Becky Ballbach, rballbach@everettsd.org, 425-385-4063
ADA Coordinator – Becky Clifford, rclifford@everettsd.org, 425-385-5250

Everett Public Schools
3900 Broadway, Everett, WA 98201 
425-385-4000 • www.everettsd.org
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