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 :اإلداریین والمسؤولین والموظفین، األمور، وأولیاء الطالب، حضرة

 وتكمن. االستثنائي للتعلیم األول الخیار تكون أن في العامة ھامترامك لمدارس التعلیمیة المنطقة رؤیة تتمثل. واإلنتاجیة باالبتكار تتسم أخرى دراسیة سنة في مجدداً  بكم أھالً 
 آمنة وتدریسیة تعلیمیة بیئة تطویر مسؤولیة وتقع. التعلّم على ترّكزان إیجابیتین وبیئة ثقافة على الحفاظ في العامة ھامتراك مدارس رؤیة تدعم التي الرئیسیة الركائز إحدى

 .المحلي المجتمع وأفراد األمور وأولیاء والموظفین الطالب ذلك في بما المدرسي، المجتمع أفراد من فرد كل عاتق على علیھا والمحافظة ومنتجة

 لمدارس التعلیمیة بالمنطقة الخاصة الالحقة التأدیبیة واإلجراءات والسیاسات المقبولة، الطالب لسلوكیات السلوك قواعد مدونة التالیة الصفحات في الواردة المعلومات توّضح
 بعضنا وقیمة بكرامة ونقرّ . وسلوكیاتنا تفاعالتنا لكافة األساسیة الركیزة االحترام ویشّكل. طالبنا أفراد لجمیع ومنصفة عادلة معاملة لضمان استخدامھا سیتم التي العامة ھامترامك

 في السلوك قواعد دعم خالل من أطفالھم تشجیع واألوصیاء األمور ألولیاء ویمكن. مواقفنا أو سلوكنا خالل من البعض بعضنا شأن من التقلیل لعدم جاھدین ونسعى البعض
 .والمثابرة والنزاھة والشجاعة االحترام مثل متسقة شخصیة صفات تطویر على ومساعدتھم المدارس

 :إلى استناداً  اإلیجابیة المدرسة بیئة لتعزیز الطالب على تركز التي االستباقیة االستراتیجیات من متنوعة مجموعة باستخدام العامة ھامتراك لمدارس التعلیمیة المنطقة تلتزم
) MTSS( المستویات متعددة الدعم وأنظمة) PBIS( اإلیجابي السلوكي التدخل دعم مثل والعاطفي االجتماعي للتعلم األدلة على قائمة استراتیجیات تطبیق •

 .النفسیة الصحة وخدمات التصالحیة والممارسات
 أساسیة كعناصر علیھا والمحافظة ودعمھا المدرسیة، الثقافة في األدلة على القائمة األخرى اإلیجابیة االجتماعیة التنمیة وممارسات والعاطفي االجتماعي التعلم دمج •

 .المدرسیة للعملیات
 المقاییس من وغیرھا المعنیة، والجھات الطالب واستبیانات الحضور، وبیانات األكادیمي، واألداء االنضباط سجالت ذلك في بما - بفعالیة واستخدامھا البیانات جمع •

 .وفعالیتھا التأدیبیة للعملیات الجاري البنیوي التقییم أجل من - الصلة ذات

ً  األكبر الشقیق على تُوّزع التي السلوك قواعد مدونة من نسخة على أسرة كل تحصل أن والمعلّمون اإلداریون المسؤولون یضمن أن المتوقع من  من ویُطلب. األسرة في سنا
ً  المتوقع من. األوقات جمیع في مالئم بشكل التصرف على أطفالھم وتشجیع وإعادتھ، اإلیصال على والتوقیع أطفالھم، مع السلوك قواعد مراجعة األمور أولیاء  یوقّع أن أیضا

ً  إقراراً  اإلداریون المسؤولون وسیجمع. التعلیم لسیاسات ھامتراك ومجلس المدرسة قواعد جمیع اتّباع خالل من المالئم السلوك ویظھرون اإلیصال على الطالب  باستالم موقعا
ً  ستتوفر. طالب كل من بھامتراك الخاصة السلوك قواعد مدونة  ھامتراك مدارس موقع على عنھا المترجمة والنسخ العامة ھامتراك بمدارس الخاصة السلوك قواعد مدونة أیضا
 .اإللكتروني العامة

 .وعائالتھم طالبنا مع تعاوني بشكل العمل إلى العامة ھامتراك لمدارس التعلیمیة المنطقة في الجمیع یتطلع. مفیداً  دلیالً  بھامتراك الخاصة السلوك قواعد مدونة تجد أن نأمل

 التقدیر، مع
 نیكزاي توماس

 نیكزاي توماس
 المشرف

 الرسالة بیان
 .المستقبل فیغیّرون النجاح طالبنا یحقق

 الرؤیة
 .وتمكینھم بھم واالرتقاء طالبنا إلشراك نسعى
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 المقّدمة: األول لفصلا

 ھامتراك لمدارس العامة واألنظمة بالقواعد والزوار والطالب األوصیاء،/األمور أولیاء لتزوید المصممة والمعلومات السیاسات الفصل ھذا یشمل
 .العامة

 وقت أي في تعدیالت إجراء إلى یؤدي مما الطالب، دلیل في الواردة المعلومات على البرمجیة أو السیاسیة أو التشریعیة التغییرات تؤثر وقد
 تمت. أطفالھم مع المعلومات في تغییرات أي مراجعة مسؤولیة األوصیاء/األمور أولیاء عاتق على وتقع. إشعار دون من الدراسي العام خالل

 على الموجود السلوك قواعد مدونة تعدیالت ورابط 2023-2022 الطالب دلیل في الحدیثة التغییرات إلى اإلشارة

 العامة علوماتالم
ً  ولیس وتوقعاتھا، العامة ھامتراك مدارس لقواعد ملخص ھو الدلیل إن  السلوك قواعد مدونة إیجاد یمكن. المدرسیة لإلجراءات شامالً  بیانا

 :في الواقعة التعلیمیة المنطقة مكاتب في التعلیمیة بالمنطقة الخاصة الشاملة

3201 Roosevelt St. 
Hamtramck, MI 48212 

 
 .المجتمع قبل من انتخابھ ویتم التعلیمیة، المنطقة المدرسة مجلس یدیر
 :یلي ما في الحالي المدرسة مجلس أعضاء أسماء ترد

 الرئیس ھادوان صالح
 الرئیس نائب شوداري شوكت

 السر أمین ھول دازشافون

https://docs.google.com/document/d/1FTJAHpdDFB3op1U4anqSuG0bMEBpMDQr6bbQvCIeJ9U/edit%23
https://docs.google.com/document/d/1FTJAHpdDFB3op1U4anqSuG0bMEBpMDQr6bbQvCIeJ9U/edit%23
https://docs.google.com/document/d/1FTJAHpdDFB3op1U4anqSuG0bMEBpMDQr6bbQvCIeJ9U/edit%23


 الصندوق أمین عبید مرتضى
 المؤتمنة ماجور إیفان

 المؤتمنة واتسن ریغان
 المؤتمنة عیاش جیھان

 الزوار
 الرئیسي المكتب إلشراف یخضعوا أن الزوار جمیع على یجب

ً  نرحب  الزوار على یجب المبنى، دخول عند. المدرسة في مشروعة أعمال لدیھم الذین اآلخرین البالغین والزوار األوصیاء/األمور بأولیاء دائما
 فال األخرى، المدارس طالب أما. عملھم إنھاء عند الفور على یغادروا أن ویجب. الزائر شارة على والحصول الرئیسي المكتب في التسجیل

 .المدیر من مسبقة خطیة موافقة دون من بالزیارة لھم یُسمح

 إلى وإعادتھا الخلفیة فحص استمارة إكمال المیدانیة الرحالت في أو المدرسة في التطوع في یرغبون الذین األوصیاء/األمور أولیاء على یجب
 .أیام) 7( سبعة قبل المدرسة

 .للطرفین مناسب وقت تحدید أجل من المدرسة، إلى القدوم قبل موعد ألخذ یتّصل أن فعلیھ الموظفین، أحد مع التشاور في الشخص رغب إذا

 الجنسین بین والمساواة التعلیمیة الفرص تكافؤ
 ،1964 لعام المدنیة الحقوق قانون من) Title VII( السابع والباب) Title VI( السادس الباب متطلبات بموجب العامة، ھامترامك مدارس إن

 اإللزامي الخاص التعلیم وقانون ،)IDEA-97( اإلعاقة ذوي األفراد تعلیم وقانون ،1972 لعام التعلیم تعدیالت من) Title IX( التاسع والباب
 میشیغان، في

 المحاربین تكییف إعادة في المساعدة وقانون ،1975 لعام السن أساس على التمییز وقانون ،1973 لعام التأھیل إعادة قانون من 504 والقسم
 أو الموظفین أو المتقدمین ضد تمیز ال ،11246 التنفیذي واألمر المدنیة، للحقوق الرسن إلیوت وقانون ،1974 لعام فیتنام حقبة في القدامى
 یتم ولن اإلعاقة، أو االجتماعیة الحالة أو الوزن أو الطول أو العمر أو الجنس أو القومي األصل أو اللون أو الدین أو العرق أساس على الطالب

 .التعلیمیة أنشطتھا أو برامجھا أو/و الوظیفیة ممارساتھا في الجنسي التحرش عن التغاضي

 في) Title IX( التاسع للباب االمتثال بمسؤولي الفور على االتصال علیك یجب أعاله، موضحة ھي كما حقوقك انتھاك تم قد بأنھ شعرت إذا
 .العامة ھامتراك مدارس

) FAPE( المجاني المالئم الحكومي التعلیم العامة ھامتراك مدارس توفر. المدرسة في المسجلین الطالب مسؤولیة العامة ھامترامك مدارس تتولى
 .الخاص للتعلیم المؤھلین للطالب

 التواصل
 تواصالت التعلیمیة والمنطقة مبنى كل ینشر المدرسة، بشأن المعلومات بأحدث األوصیاء/األمور أولیاء لتزوید المستمرة جھودنا إطار في

 المدرسیة بالفعالیات علم على العائالت إلبقاء اإلخباریة والرسائل اإللكتروني البرید رسائل ذلك في بما اإلنترنت، عبر الموقع على منتظمة
 .إلخ یة،الوال/التعلیمیة المنطقة في القادمة االختبار ومواعید واالجتماعات

ً  التواصل مستندات توفیر خالل من الورق استخدام من للتقلیل جھودھا أقصى العامة ھامتراك مدارس تبذل  مساعدة على لك شكراً . إلكترونیا
 .البیئي بالوعي التزامھا في والمساھمة التواصل لتعزیز التكنولوجیا استخدام في التعلیمیة المنطقة

 الطالب دون من االستراحة وقت حتى المعلّمین ردود تتأخر قد. الدراسة ساعات خالل التعلیم المعلّمون یقدّم أن المتوقع من بأنھ المالحظة یرجى
 .الدراسي الیوم نھایة في أو

ParentSquare :أنشطة في وإشراكھم اطالع على األوصیاء/األمور أولیاء إلبقاء مصممة العامة ھامتراك لمدارس أساسیة اتصال أداة 
. الطوارئ حاالت أو المدارس إغالق بشأن العائالت لتنبیھ یُستخدم الطوارئ حاالت في اتصاالت نظام أنھا كما. والمدرسیة التعلیمیة أطفالھم
ً  رسائل األوصیاء/األمور أولیاء جمیع سیتلقى  .المدرسة إلى قدّموه الذي اإللكتروني البرید عنوان إلى تلقائیا

 التطبیق أو النصیة الرسائل أو اإللكتروني البرید إشعار عبر ومجموعات الدراسي والفصل بالمدرسة الخاصة االتصاالت جمیع تلقَ  •
 فیھا واحجز المھمة التقویم فعالیات على اّطلع •
 والمرفقات والروابط الصور على اّطلع •
 الموظفین أو المعلّمین أو اإلداریین المسؤولین إلى خاصة رسائل أرسل •



 !)بسخاء ذلك افعل( الرسائل ینشرون الذین األفراد قدّر •

ClassDojo :حسابات المعلّمون یطلب قد ClassDojo بریداً  إما تتطلب التي  ً  للعائالت یمكن أخرى طریقة إنھا. ھاتف رقم أو إلكترونیا
 .مباشرةً  خاللھا من التواصل والمدارس

Remind :الھاتفي والتطبیق اإللكتروني البرید عبر أطفالھم معلّمي إلى رسائل إرسال األوصیاء/األمور ألولیاء یمكن Remind وشبكة 
 .بالمعلّمین الخاصة Remind دعوات قبول یُرجى. النصیة والرسالة اإلنترنت

 الدراسي الفصل في االحتفاالت
 عید في الصف في طالب لكل) إلخ الكوكیز، أو الحلوى، قالب أو كیك، الكب جلب ممنوع( صغیرة صحیة حلوى معھم یجلبوا أن للطالب یمكن

 .میالده

 ).الدینیة القیود أو الحساسیة بسبب( مرئیة مكونات مع األصلیة علبتھا في وتركھا المتجر من الحلوى كافة شراء یجب •
 خالل أو الغداء وقت أثناء المیالد أعیاد حفالت بإجراء یُسمح ال. فحسب طفلك صف في الطالب على المیالد عید حلوى توزیع یقتصر •

 .الدراسي الیوم
 .الطالب میالد لعید المدرسة إلى بالونات جلب األوصیاء/األمور ألولیاء یجوز ال •
 .الصف مستویات من مستوى كل في الدراسي بالمنھج مرتبطة تكون أخرى الحتفاالت یخطط أن للمعلّم یمكن •
 .فیھ واألنشطة العید لحلوى إرشادات ویضعون بالتخطیط المعلّمون سیبدأ •
 .الدراسي الیوم خالل االحتفال أو المیالد عید حلوى بإحضار الثانویة المدارس لطالب یُسمح ال •

 8510 رقم العامة ھامتراك مدارس في الرفاھیة مجلس سیاسة

 الطوارئ حاالت في المدارس إغالق
ً  مبكر، وقت في الطالب تسریح أو أبوابھا إغالق إلى المدارس أو/و التعلیمیة المنطقة فیھا تحتاج التي الحالة في  الجویة الظروف بسبب غالبا

 .التالیة بالطریقة اإلغالق تفاصیل عن اإلبالغ سیتم الخطیرة،

 اإللكتروني التعلیمیة المنطقة موقع •
 .)إلخ ،Remindو ClassDojoو ParentSquare أي( والمدرسة التعلیمیة بالمنطقة الخاصة االجتماعي التواصل وسائل حسابات •
 المحلیة واإلذاعیة اإلخباریة المحطات •

 عن االمتناع یسبب قد. األوقات جمیع في بھم الخاصة االتصال معلومات تحدیث من التأكد األوصیاء/األمور أولیاء على یجب بأنھ العلم یُرجى
 .السلطات إخطار إلى یؤدي أن ویمكن اإلھمال بذلك القیام

 بالفیدیو المراقبة نظام
 حافلة أي في للطالب الفعلي بالفیدیو تسجیل إجراء وسیتم. الطالب سلوك لمراقبة المدرسیة الحافالت في فیدیو كامیرات التعلیم مجلس رّكب
 .العشوائي االختیار أساس على معینة

 والممتلكات والزوار والموظفین الطالب لحمایة األنظمة ھذه تطبیق تم وقد. المدرسة لمبنى العامة األماكن في بالفیدیو المراقبة نظم استخدام یمكن
 وإذا. الطالب على تأدیبیة إجراءات لفرض كأساس التسجیالت ھذه استخدام فیمكن فیدیو، شریط على انضباط مشكلة التقاط تم وإذا. المدرسة في
 .الشریط عن بنسخة القانون إنفاذ موظفي تزوید یجوز إجرامیة، أعمال تسجیل تم

 اإلعاقة ذوي األفراد مراعاة
 اإلعاقة ذوي لألفراد وینبغي. المدرسة برعایة التي األنشطة أو البرامج أو الخدمات جمیع في المشاركة فرصة اإلعاقة ذوي لألفراد سیتاح
. المطلوبة الخدمات ھي ما تحدید كذلك، األمر كان وإذا خاصة، خدمات أو مساعدة تتطلب إعاقة لدیھم كان إذا المبنى مدیر أو المشرف إخطار
 .المدرسة ترعاه الذي االجتماع أو البرنامج أو الوظیفة من ممكن وقت أبكر في اإلخطار ھذا یتم أن ویجب

 وال. اإلعاقة أساس على فرد أي ضد التمییز یتم لن أنھ على التأھیل إعادة قانون من 504 والقسم) ADA( اإلعاقة ذوي األمیركیین قانون ینص
 .التعلیمیة المنطقة ومرافق برامج إلى الوصول یمكنھم الذین األفراد جمیع على تنطبق بل فحسب، الطالب على الحمایة ھذه تنطبق

 مھمة اإلجراء ھذا في الوصي/األمر ولي مشاركة وتُعدّ . مناسبة تقییم إجراءات خالل من الخاص التعلیم خدمات إلى الوصول للطالب یمكن
 وبرامج إجراءات عن لالستفسار الطالب خدمات بمدیر اتصل. الوالیة وقانون) اإلعاقة ذوي األفراد تعلیم قانون( االتحادي القانون ویقتضیھا

 .التقییم

https://go.boarddocs.com/mi/hamtps/Board.nsf/Public%23


 منھما والوقایة واالكتئاب االنتحار بشأن التوعیة
ً أیض ویؤثر. المدرسیة البیئة سالمة على الشباب انتحار یؤثر  المدرسة وقدرة التعلّم على الناجین الطالب قدرة من فیخفف المدرسة، مجتمع على ا
 .التعلیمیة للمنطقة المھمة األھداف من منھما والوقایة واالكتئاب االنتحار بشأن الوعي ویُعتبر. التعلیم على

 نسخة ذلك في بما المعلومات، ھذه من الكثیر نشر یتم. منھما والوقایة واالكتئاب االنتحار بشأن للتوعیة بموارد العامة ھامتراك مدارس تحتفظ
ً  ویمكن. اإللكتروني التعلیمیة المنطقة موقع على التعلیمیة، المنطقة سیاسة عن  بمكتب االتصال خالل من المعلومات على الحصول أیضا

.المدرسة



 والتخرج والترقیة الحضور،: الثاني الفصل

 والترقیة المنزلیة والواجبات والدرجات الحضور ذلك في بما للطالب، األكادیمیة التوقعات تتناول التي والمعلومات السیاسات الفصل ھذا یشمل
 .الثانویة المدرسة من والتخرج

 المدرسة عن والتغیب اإللزامي الحضور
 عمره یتراوح بطفل یھتم أو یشرف آخر شخص أي أو الوصي،/األمر ولي على اإللزامي الحضور یحكم الذي میشیغان قانون یشترط .1

 الفرعي القسم في المحددة المحدودة الظروف باستثناء بأكملھ، الدراسي العام خالل المدرسة إلى الطفل یرسل بأن عاماً، 16 و 6 بین
 أو بعده، أو 2009 دیسمبر/األول كانون 1 في عمره من عشرة الحادیة في كان الذي الطفل على ویتعّین. 380.1561 القسم من) 3(

 من بالمدرسة یلتحق أن ذلك، بعد أو 2009 العام في السادس الصف دخل وقد التاریخ ذلك قبل عمره من عشرة الحادیة في كان الذي
 من معتمدة عامة غیر مدرسة إلى الطفل إرسال الحصر، ال المثال سبیل على االستثناءات، وتشمل. عشرة الثامنة إلى السادسة السن

 على ینطبق ال بالمدارس اإللزامي االلتحاق قانون أن من الرغم وعلى. منّظم تعلیمي برنامج في المنزل في الطفل تعلیم أو الدولة،
 في ویقیم الدراسي العام من دیسمبر/األول كانون 1 بحلول سنوات خمس عن عمره یقل ال الذي للطفل یحق السادسة، سن دون األطفال
 ].المجموعة میشیغان قوانین من 380.1147 رقم القانون[  األطفال بروضة االلتحاق األطفال روضة أعمال توفر تعلیمیة منطقة

 كان سواء الدراسیة، السنة في المسجلة الدراسة أیام من أكثر أو المئة في 10 تشّكل لمدة الغیاب" دائم بشكل الغائب" بمصطلح یُقصد .2
 األول النصف في أیام 8 السنة؛ من األول الشھر في دراسیة أیام لثالثة التغیب مثالً . (تأدیبي أو مبرر أو مبرر غیر غیاب بسبب التغیب

ً  18 أو السنة؛ من  من تحویلھا تم لو حتى الدراسي، للعام الغیاب حاالت جمیع احتساب سیتم: مالحظة). بأكملھا الدراسیة السنة في یوما
 .مختلفة مدرسة

 أو مبرر مع یكون ال والذي التعلیمیة المنطقة أو المدرسة في التأدیبیة اإلجراءات عن الناتج الغیاب" التأدیبي الغیاب" بمصطلح یُقصد .3
 .مبرر بدون

ً ) 18( عشر ثمانیة لدیھ الذي الطالب" إذن بغیر التغیب" بمصطلح یُقصد .4  .دراسي عام كل في مبرر دون من أكثر أو غیابا

 .إذن بغیر المدرسة عن التغیب مشكلة تصحیح بھدف مزمن وبشكل إذن بغیر المتغیبین للطالب والموارد الدعم خدمات تقدیم سیتم .5

 یفوت ال. مبرر لدیھ كان إذا إال متأخراً، الجرس قرع بعد الدراسي الفصل إلى یدخل الذي الطالب یُعتبر المتأخر الغیاب/المتأخر .6
ً  یقاطعون بل فحسب، التعلّم وقت المتأخرون الطالب  .الصف في اآلخرین الطالب تعلّم أیضا

 في أنھ غیر. إیجابي بشكل الطالب حضور لضمان والطالب األوصیاء/األمور أولیاء مع تعاوني بشكل التعلیمیة المنطقة ستعمل .7
 الطالب ضد قضائیة إجراءات تلتمس أو تأدیبیة إجراءات تتخذ أن التعلیمیة للمنطقة یجوز الحضور، ضعف فیھا یستمر التي الحاالت

 إلى تصل غرامات القانونیة العقوبات وتشمل. الوالیة لقانون االمتثال لضمان) األوصیاء( الوصي)/األمور أولیاء(األمر ولي أو/و
ً  90 إلى تصل لمدة والسجن دوالر 500  .یوما

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الطالب غیاب

 :نوعان یوجد

 المبرر الغیاب المبرر غیر الغیاب

 خارج السفر ذلك في بما( اإلجازات
 األسرة من قریب فرد فقدان الجنازة، خدمات )البالد خارج/الوالیة

 )ذلك تثبت مستندات مع( الطبیب لدى موعد المیالد أعیاد

 مستندات مع( المستشفى إلى الدخول أو المرض األقارب زیارة
 )ذلك تثبت

 )19-كوفید( الصحي الحجر النوم إطالة
 الطالب من الوصي/األمر ولي طلب

 رعایة
ال  أط

 

 حكومیة وكاالت أو اجتماعیة خدمات أو محكمة
ً  علیھا متّفق أخرى  مسبقا

 النیة بحسن دینیة بعطلة االحتفال أو حضور السیارة في مشكلة

 التسوق
 

 نقل وسیلة وجود عدم
 

 عائلیة التزامات
 

 التعلیمیة المنطقة ذكرت إذا إال( عاصف طقس
 )ذلك

 

 

 بالحضور إشعار
 المسبق، االتصال تعذر إذا. طفلھ یحضره الذي للمبنى الرئیسي بالمكتب االتصال الطالب على الوصي/أمر ولي من یُطلب غیاب، أي حالة في

 الطالب وسیعتبر مبرر غیر الغیاب سیكون عذر، تقدیم یتم ال عندما. ممكن وقت أقرب في خطي عذر تقدیم األوصیاء/األمور أولیاء على یتعین
 ً  على األوصیاء/األمور أولیاء مساعدة المدرسة موظفو فسیحاول مفرط، أو فیھ مشكوك الطالب غیاب أن بدا إذا. المدرسة عن إذن بغیر متغیبا

 .أطفالھم حضور نسبة تحسین

 التعلیمیة المنطقة في الحضور إجراءات

 مسّجلة رسالة األوصیاء/األمور أولیاء یتلقى: واحد غیاب یوم •
 بالعائلة المعلّم یتّصل: غیاب یوما •
 األوصیاء/األمور بأولیاء الحضور عن المسؤول/األمین یتّصل: غیاب أیام ثالثة •
 أولیاء إلى نسخة إرسال وسیتم الطالب، ملف في الحضور عن المسؤول/األمین من حضور رسالة وضع یتم: غیاب أیام خمسة •

 األوصیاء/األمور
 )مطلوبة الترجمة كانت إذا( اإلنكلیزیة اللغة تطویر إدارة من بمساعدة منزلیة بزیارة والمجتمع المدارس منّسق یقوم: غیاب أیام ستة •
 )االقتضاء عند( والطالب األوصیاء/األمور أولیاء مع مؤتمر عقد طلب سیتم: غیاب أیام سبعة •
 أولیاء إلى نسخة إرسال وسیتم الطالب، ملف في التالمیذ خدمات مدیر من حضور رسالة وضع یتم: غیاب أیام عشرة •

 األوصیاء/األمور
• 18  ً  العام المدعي مكتب إلى اإلحالة التالمیذ خدمات مدیر سیرسل: الغیاب من یوما

 االبتدائیة المدرسة في الحضور إجراءات
 :یلي بما القیام الوصي/األمر ولي على یشترط المدرسة، عن الطفل یتغیب أن الضروري من كان إذا

 الغیاب، االتصال یبرر وال. سیعود ومتى الطالب غیاب سبب لشرح قبلھ أو الغیاب یوم في بالمدرسة االتصال األمور أولیاء على یجب .1
ً  سیكون الطالب بأن المكتب یبلغ إنما  أي عن غیاب أي حالة في بالمدرسة االتصال مسؤولیة الوصي/األمر ولي عاتق على وتقع. غائبا

 .الیوم من جزء



 سبب مع الوصي،/األمر ولي قبل من ومؤرخة موقعة مذكرة إحضار الوصي/األمر ولي أو الطالب على یجب المدرسة، إلى العودة عند .2
 .مقبولة محترف خدمة مقدّم أو طبیب من الرسمیة المذكرة إن. للغیاب محدد

 االبتدائیة المدارس في التأخر إجراءات
 عند الحضور سجل في» متأخر« الطالب أن تحدید وسیتم. للتعلّم جاھزین یكونوا وأن المحدد الوقت في المدرسة إلى الطالب یصل أن المھمّ  من

 یُعتبر مما" (كثیراً  متأخر" أنھ على تحدید فسیتم المدرسة، إلى ساعة من أكثر متأخراً  الطالب وصل إذا. المحدد البدء وقت بعد الصف إلى وصولھ
 ً  عن التغیب بسبب ھامتراك في األمور أولیاء مسؤولیة قانون بانتھاك متكرر بشكل المتأخرین الطالب أمور أولیاء یُتھم قد. یوم نصف لمدة) غائبا

 ].األمور أولیاء واجبات) 5( 135.004 المادة[ إذن بدون المدرسة

 االبتدائیة المدارس في المبكر التسریح إجراءات
 حاالت أو الطبیب مواعید باستثناء الدراسي الیوم نھایة قبل منھا إخراجھم ینبغي وال الیوم، طوال المدرسة إلى الطالب یذھب أن المتوقع من

 بسبب ھامتراك في األمور أولیاء مسؤولیة قانون بانتھاك المدرسة من متكرر بشكل إخراجھم یتم الذین الطالب أمور أولیاء یُتھم وقد. الطوارئ
 ].األمور أولیاء اجباتو) 5( 135.004 المادة[ إذن بدون المدرسة عن التغیب

 المتوسطة المدرسة في الحضور إجراءات
ً  8:30 الساعة یتخطى ال وقت في المدرسة إخطار األمور أولیاء على یجب  غضون في للغیاب إثبات وتوفیر  قبلھ أو غیاب یوم أي في صباحا
 .ساعة 72

 المتوسطة المدرسة في التأخر إجراءات
 أنھ على الطالب تحدید وسیتم. متأخر وقت في الصف إلى یدخلون الذي الطالب قبول یتم. الجرس قرع قبل الصف إلى الطالب یدخل أن یجب

ً  عذراً  یقدم لم إذا متأخر  :یلي ما الوجیھة األسباب إثبات أسالیب تشمل. الصف عن للتأخر وجیھا

•  ً  .الموظفین أحد من بالدخول تصریحا
•  ً ً  بیانا  .طبیب من مكتوبا
 .اإللزامیة الوثائق من غیرھا أو المحكمة أمام المثول وثائق عن نسخة •
ً  ویُعتبر متأخر، أنھ على الصف على دقائق 10 من بأكثر متأخراً  یصل طالب أي تحدید سیتم •  .غائبا
ً  تصحیحیة إلجراءات كثیراً  یتأخرون الذین الطالب سیخضع •  .المدرسة في التأدیبیة لإلجراءات وفقا
 .واحدة غیاب حالة تأخر حاالت ثالث تساوي •

 الثانویة المدرسة في الحضور إجراءات
 في المدرسة عن التغیب إلى الطالب حاجة إقرار أجل من. یوم كل صف كل یحضروا وأن المحدد الوقت في الطالب یصل أن المتوقع من

 :التالیة السیاسة وضع تم الطوارئ، وحاالت الكلیة وزیارات المرض مثل نادرة مناسبات

 Hamtramck High School مدرسة .1

 .ساعة 72 غضون في للغیاب إثبات وتوفیر ،قبلھ أو غیاب یوم أي في المدرسة إخطار األوصیاء/األمور أولیاء على یجب •
 سیتم. الدراسي الفصل ذلك في بھ الخاصة األرصدة صف أي من حصة) 13( عشر ثالثة عن یغیبون الذین الطالب یخسر •

 .المجموع ھذا في المبرر وغیر المبرر الغیاب من كل احتساب
 .أكثر أو مرة) 13( عشرة لثالث حصة أي تفویت عدم من والتأكد غیاباتھ تتبع مسؤولیة الطالب عاتق على تقع •
ً  إخطاره فسیتم الصف، عن مرة) 13( عشرة ثالث الطالب غاب إذا •  .الفصل ذلك في األرصدة خسر بأنھ كتابیا
 .واحدة غیاب حالة تأخر حاالت ثالث تساوي •

 Horizon High School مدرسة .2

 .قبلھ أو الغیاب یوم في المدرسة إخطار یجب •
. الفصل ذلك في بھم الخاصة األرصدة واحد فصل في صف أي من حصص) 5( خمس عن یغیبون الذین الطالب یخسر •

 .المجموع ھذا في المبرر وغیر المبرر الغیاب من كل احتساب سیتم
 .أكثر أو مرات) 5( خمس حصة أي تفویت عدم من والتأكد غیاباتھ تتبع مسؤولیة الطالب عاتق على تقع •

 .دقائق) 5( خمس من أكثر متأخراً  وصل إذا متأخر أنھ على الطالب تحدید وسیتم .3

 .واحدة غیاب حالة تأخر حاالت ثالث تساوي .4

https://codelibrary.amlegal.com/codes/hamtramck/latest/hamtramck_mi/0-0-0-19927
https://codelibrary.amlegal.com/codes/hamtramck/latest/hamtramck_mi/0-0-0-19927
https://codelibrary.amlegal.com/codes/hamtramck/latest/hamtramck_mi/0-0-0-19927


 الدراسة أیام من المئة في 15 من أكثر عن تغیبوا والذین اإلجباري الحضور سن عن أعمارھم تزید الذین الطالب إخراج یتم قد .5
 أجل من طلب تقدیم إعادة علیھم یتعیّن المدرسة، الطالب یترك عندما. الثانویة ھامترامك مدرسة من الدراسي الفصل في المحددة
 .العودة

 واالستئناف األرصدة
 .المھام جمیع وإكمال مناسب بشكل والتصرف الفصل حضور الطالب من یُطلب األرصدة، خسارة بعد حتى .1

 المسؤولین من المؤلفة الحضور لجنة وستقوم. المتأثر الدراسي الفصل نھایة في لألرصدة خسارتھم استئناف فرصة للطالب ستتاح .2
 :التالیة المعاییر على بناءً  للطالب األرصدة استعادة في النظرو المكتوبة، االستئنافات بمراجعة التدریس ھیئة وأعضاء اإلداریین

 )Hamtramck High School مدرسة( غیاب حالة 13 إلى الوصول بعد الحضور .أ
 )Horizon High School مدرسة( غیاب حاالت 5 إلى الوصول بعد الحضور .ب
 الصف في المبذول الجھد .ت
 النھائیة االمتحانات في األداء .ث
 الصف في األكادیمي األداء .ج

 والسلوك المواطنة .ح

 ولن. األخیر الدراسي الفصل امتحان بعد الخامس العمل یوم حتى الدراسي الفصل امتحانات من األول الیوم من االستئنافات قبول سیتم .3
 .الوقت ھذا بعد استئنافات أي قبول یتم

 .الفصل في األكادیمي أدائھ من المكتسبة العالمة على الطالب فسیحصل الحضور، لجنة قبل من للفصل األرصدة استعادة تمت إذا .4

 المطول الغیاب
 المطول الغیاب إخطار نموذج إكمال الوقت، من طویلة لفترة المدرسة من طفل إلخراج یخططون الذین األوصیاء/األمور أولیاء على یجب

 .الرئیسي المكتب إلى وتقدیمھ

 تسجیل وإعادة ھامتراك الرتیاد إقامتھ مكان تأكید إلعادة اإلقامة بمكتب االتصال الوصي/األمر ولي على یجب التعلیمیة، المنطقة إلى العودة عند
 .الطفل

 النشطة التسجیل قائمة من الطالب استبعاد فسیتم أكثر، أو متتالیة أیام) 10( عشرة لمدة الطالب تغیب إذا للمدرسة، الرسمي االجتماع انعقاد أثناء
ً  إخطاراً  المدرسة في الحضور عن المسؤول/المدرسة أمین سیقدّم. المدرسة في  من استبعاده تم قد الطالب بأن یفید الوصي/األمر ولي إلى كتابیا

 .النشطة التسجیل قائمة

 الطوارئ حاالت في التسریح
 بشكل لھ مفوض آخر شخص أي أو القانونیة السلطات أو الوصي/األمر ولي إلى وتسلیمھ الطوارئ حالة في المدرسة من الطالب تسریح یمكن

 ھذه تحدیث ویجب. المكتب في المودعة الطوارئ بطاقة على المعلومة ھذه ترد أن یجب. الحضانة لقبول الوصي/األمر ولي قبل من صحیح
 .الھواتف أرقام تتغیر عندما البطاقات

 الطالب احتجاز
ً  إخطاراً  الوصي/األمر ولي تلقى إذا إال تأدیبیة ألسباب العادیة الدراسة ساعات بعد البقاء الطالب من یُطلب ال عام، بشكل ً  أو/و شفویا ً  كتابیا  مسبقا

 .باالحتجاز

 الدینیة وااللتزامات الدیني للتعلیم التسریح وقت
 :المدرسة في المستمر الطالب حضور على استثناءات بتطبیق المجلس سیسمح الطالب، على الوصي/أمر ولي من الموقّع الطلب على بناءً 

 األسبوع؛ في) 2( ساعتین عن تزید ال لمدة المدرسة مبنى خارج الدیني للتعلیم •
ً  )14( عشر وأربعة) 12( عشر اثني بین الطفل عمر یتراوح أن شرط التثبیت صفوف في للحضور •  عن التعلیم مدة تزید وأال عاما

 .البیان ھذا من ممددة استثناءات یقدّم أن للمدیر یجوز. السنتین ھاتین من أي في أشھر) 5( خمسة

 قبل من الدیني للتعلیم التسریح وقت ترتیب ویتم. المدرسة مدیر إلى التسجیل ھذا عن نسخة تقدیم ویجب صحیح بشكل الطالب تسجیل یجب
ً  سیضمن. الوالیة في التعلیم مجلس أنظمة مع یتماشى بما المشرف  أوقات خالل العامة المدرسة في التعلیمي للبرنامج المناسب االستمرار أیضا
 .ھذه التسریح



 أرصدة مقابل واالختبارات، المنزلیة الواجبات ذلك في بما فاتتھم، التي األعمال جمیع لتعویض فرصةً  دینیة ألسباب المعذورین الطالب منح سیتم
 .متكافئة أكادیمیة

 التعویضي العمل
 المنزلیة الواجبات ذلك في بما الفائتة، األعمال جمیع بتعویض لھ فسیُسمح المدرسة، من الطالب فصل تم إذا أو مبرراً  الطالب غیاب كان إذا

 .موازیة أكادیمیة أرصدة مقابل والتقییمات،

 یكون أن المحتمل ومن. الفائتة المھام على الحصول مسؤولیة الطالب عاتق على وتقع. الممكن العمل كل بتعویض للطالب المبرر الغیاب یسمح
ً  یؤثر قد مما المھارات، ممارسة جلسات أو المختبرات مثل المدرسي، العمل أنواع بعض اختالق الصعب من  .الطالب عالمة على ذلك نتیجة سلبا

ً  الدراسي الیوم من جزء أي أو الصفوف عن التغیب یعتبر  بعد تأدیبیة إجراءات تطبیق ویتم. الصف أعمال بتعویض یُسمح ولن مبرر غیر غیابا
 .ذلك

 العالمات وضع
ً  إجراءً  العامة ھامترامك مدارس تملك . المكتمل غیر العمل أو الجاري العمل إلى تشیر قد إضافیة ترمیزات إلى باإلضافة العالمات، لوضع معیاریا

 نتائج على بناءً  للطالب عالمات تخصیص یتم عام، بشكل. الالزم التعلّم مستوى الطالب اكتساب مدى إلى اإلشارة العالمة من الھدف ویكمن
ً  تركیزاً  یصبّ  أن معلّم لكل ویجوز. الصف في والمشاركة والمشاریع المنزلیة والواجبات االختبار  العالمة تحدید في المجاالت ھذه على مختلفا

 .المعلّم یسأل أن علیھ فیجب عالماتھ، تحدید كیفیة من متأكداً  الطالب یكن لم إذا. الدراسي العمل بدایة في الطالب بإبالغ ویقوم

 ً  ):عشر والثاني الثالث الصف بین( أكادیمیا
 ممتاز إنجاز=  A=  100 إلى 90ن م
 جید إنجاز=  B=  89 إلى 80ن م
 مقبول إنجاز=  C=  79 إلى 70ن م
 المقبول اإلنجاز من األدنى الحد=  D=  69 إلى 60ن م

 )عشر الثاني الصف إلى األول الصف من( المواطنة
 ممتاز=  1
 المتوسط فوق=  2
 متوسط=  3
 المتوسط دون=  4
 ضعیف=  5

 الترقیة
 :التالیة المعاییر إلى) التالي المستوى أو( التالي الصف إلى المتوسطة/االبتدائیة المدرسة في الترقیة تستند

 اإلنجاز من الحالي المستوى •
 التالي المستوى في النجاح احتمال •
 االجتماعي أو/و البدني أو/و العاطفي النضج •

 خالل من شھادة على الحصول یجب إذا ما تحدید ویتم التخرج نحو الطالب تقدّم على التالي الصف مستوى إلى الثانویة المدرسة في الترقیة تعتمد
 یتم عندما إال الطالب ترقیة تتم ال. الوالیة تفرضھا التي االختبارات واجتیاز الالزمة األرصدة على والحصول المطلوبة، الدراسیة الدورات إكمال

 عاتق على وتقع. شخصي دراسي منھج في أو) IEP( الفردیة التعلیمیة الخطة وغایات أھداف أكمل قد الطالب یكون أو الالزمة المتطلبات استیفاء
 مكتب في والمواد األرصدة متطلبات حول معلومات وتتوفر. المتطلبات جمیع تلبیة لضمان ومعلّمیھ بمستشاره اتصال على البقاء مسؤولیة الطالب
 .أسئلة أي على اإلجابة المستشار سرور دواعي من وسیكون التوجیھ

 الثالث الصف في بقاءاالست
 اختبار في الثالث الصف في عالیة كفاءة یحققون ال الذین الثالث الصف طالب استبقاء میشیغان في الثالث الصف بحلول راءةالق قانون یتطلب

 یعانون الذین الثالث الصف حتى الروضة من الطالب جمیع وتدعم المدرسة ستحدد الغایة، ولھذه). M-STEP( للطالب التعلیمي للتقدّم میشیغان
ً  التعلیمیة المقاطعة وتملك. الوالیة في الثالث للصف التلخیصي التقییم في النجاح ضمان أجل من القراءة في ضعف من ً  نظاما  شبكة على قائما

 .القراءة في ضعف من یعانون الذین الثالث الصف إلى الروضة من للطالب الفردیة القراءة تحسین خطط إلدارة اإلنترنت

 بإخطار المدرسة وستقوم إشعار إصدار فسیتم الثالث، الصف في القراءة مستوى دون أكثر أو واحد صف مستوى الثالث الصف طالب سجل إذا
 طلب في والحق وجیھ لسبب إعفاء طلب في بالحق الوصي/األمر ولي اإلخطار سیبلّغ. الطفل استبقاء بإمكانیة الطالب على األوصیاء/أمور أولیاء

https://www.michigan.gov/-/media/Project/Websites/mde/gsrp/parents/grade_3_reading_facts_families_final_tj.pdf?rev=b8e0f097288f48ff8aff62734d5a7df4%23:%7E:text=In%202016,%20the%20Michigan%20Legislature,the%202019-2020%20school%20year.
https://www.michigan.gov/-/media/Project/Websites/mde/gsrp/parents/grade_3_reading_facts_families_final_tj.pdf?rev=b8e0f097288f48ff8aff62734d5a7df4%23:%7E:text=In%202016,%20the%20Michigan%20Legislature,the%202019-2020%20school%20year.


 .اإلعفاء/االستبقاء لمناقشة المدرسة إدارة مع اجتماع عقد

ً  30 غضون في وجیھ لسبب إعفاء طلب مسؤولیة الوصي/األمر ولي عاتق على تقع  الوصي/األمر ولي یتقدّم لم إذا. اإلخطار تلقي بعد یوما
 المناسب بالتنسیب الوصي/األمر ولي وإخطار للقراءة تدخل ببرنامج الطالب تزوید المدرسة على یجب وجیھ، لسبب إعفاء على للحصول بطلب

 .الدراسي العام خالل الرابع الصف إلى الطفل نقل قبل

 لسبب لإلعفاء أسباب یلي ما في ترد. وجیھ لسبب اإلعفاء یطلب الذي الوصي/األمر ولي مع المدرسة إدارة ستلتقي. وجیھ لسبب اإلعفاء أسباب
 :وجیھ

 504 القسم بموجب خطة أو) IEP( فردیة تعلیمیة خطة الطالب لدى •
 )ELD( اإلنكلیزیة اللغة تطویر برنامج في سنوات 3 من أقل من تعلیم مع اإلنكلیزیة اللغة في محدودة بكفاءة یتمتع طالب ھو الطالب إنّ  •
ً  تدخالً  الطالب تلقى • ً  استبقائھ وتم أكثر أو سنتین لمدة القراءة في مكثفا  أدنى صف في سابقا
 الفردیة القراءة تحسین خطة یتلقَ  لم أنھ على دلیل وھناك سنتین عن تقل لمدة التعلیمیة المنطقة في متواصل بشكل مسجالً  الطالب كان •

)IRIP (السابقة المدرسة في المناسبة 
ً  30 غضون في اإلعفاء الطالب على الوصي/أمر ولي طلب قد •  .الفضلى الطالب مصلحة یخدم اإلعفاء أن المدیر ویقرر یوما

 الثالث الصف مدیر/معلّم من وجیھ لسبب بإعفاء توصیة تلقي بعد اإلعفاء سیمنح كان إذا ما في تقدیریة بسلطة المشرف یتمتع. المشرف قرار
ً  المشرف قرار ویكون. للطالب ً  إبالغھ وسیتم نھائیا ً  30 قبل الوصي/األمر ولي إلى كتابیا  .المدرسة من األول الیوم من األقل على یوما

 :ھي) IRIP( الفردیة القراءة تحسین خطة إن

 .القراءة في الطالب قدرات لتحسین المطلوبة القراءة موارد تشرح قراءة خطة .أ
 .الطالب قراءة تحسین عملیة في لیشارك الفریق علیھ یوافق آخر شخص وأي الوصي،/األمر وولي والمدیر، المعلّمین، قبل من مطّورة .ب
 تحّسن لعكس الدراسیة السنة مدار على تحدیثھا یتم. d. القراءة في ضعف إظھار في یستمرون الطالب أن طالما علیھا اإلبقاء یتم .ت

 .القراءة في الطالب

 .التحّسن مستوى من للتحقق الدراسیة السنة خالل األقل على مرات ثالث الطالب تقییم یتم

 المنزل في األوصیاء/األمور أولیاء قبل من استخدامھا ویجب الثالث الصف بحلول القراءة قانون بموجب مطلوبة تكون: المنزل في القراءة خطط
 .الصیف وعطلة الدراسیة السنة خالل

 .القراءة في وعالماتھم قدراتھم تحسین ببھدف القراءة لممارسة الوقت من المزید للطالب المدرسة خارج بانتظام القراءة ستتیح •
 .المنزل في القراءة تحسین على عملھم أثناء لدعمھم والطالب الطفل ومدرسة األوصیاء/األمور أولیاء بین بالتعاون تطویرھا تم •
 .المنزل في القراءة لخطة واألنشطة الموارد المدرسة ستوفر •

 )الشھادة( التخرج
 تلبیة إلى الطالب سیحتاج المدرسة، من والتخّرج شھادة على الحصول أجل من. سنوات) 4( أربع في التخرج متطلبات عادةً  الطالب یكمل

 االختبار من الخاص التعلیم في المسّجل الطالب إعفاء یمكن. األدنى لألرصدة اإلجمالي العدد وتحقیق األساسیة، التدریبیة للدورة المدرسة متطلبات
 المطلوبة األرصدة تحقیق إلى بحاجة الطالب یبقى قد). IEP( الفردیة التعلیمیة الخطة فریق قبل من اإلعفاء ھذا إجراء ویتم. الوالیة تفرضھ الذي
 .الشخصي الدراسي المنھج في أو) IEP( الفردیة التعلیمیة الخطة إلیھا تشیر التي
 :ھي المحددة الدورة متطلبات إن

 

 

 

 

 



 للتخرج األرصدة متطلبات للتخرج اإلدارة متطلبات

 4 اإلنكلیزیة

 4 الریاضیات

 3 العلوم

 3 االجتماعیة الدراسات

 5 الصحة

 5 البدني التعلیم

 1 التطبیقیة والفنون األداء وفنون البصریة الفنون

 2 العالمیة اللغة

 4 االختیاریة المواد

 25 المحتملة األرصدة

 18 للتخرج المطلوبة األرصدة
 

 المكبر التخرج
ً  المدرسة مدیر إلى المبكر التخرج طلبات تقدیم یتم  التخرج شروط جمیع استیفاء تم إذا الطلب ھذا تلبیة للمدیر ویجوز. المدرسة ألنظمة وفقا

 .التخرج متطلبات الطالب واستوفى

 .لھ المحدد الصف مع التخرج احتفاالت في المشاركة للطالب ویحق

 )المزدوجة( الثانوي بعد ما التسجیل خیارات
 أن شرط) مزدوج( ثانوي بعد ما تسجیل برنامج في التسجیل عشر الثاني أو عشر الحادي أو العاشر أو التاسع الصف في طالب ألي یمكن

 للحصول اإلرشاد بمكتب االتصال األمر ھذا یھّمھ طالب أي على ویتعیّن. التعلیمیة والمنطقة القانون قبل من وضعھا تم التي المتطلبات یستوفي
 .الضروریة المعلومات على

 المدمج/اإلنترنت عبر التعلّم
 إتاحة في البرنامج ھدف ویكمن. مدمجة أو اإلنترنت عبر تعلیمیة دورات في المشاركة بخیار المؤھلین الطالب تزوید التعلیمیة المنطقة على یتعیّن
 .التقلیدي وغیر التقلیدي الدراسي الفصل سیاق في بعد وعن اإلنترنت عبر التعلیم تكنولوجیا استخدام خالل من المؤھلین للطالب التعلیم

 المنزلي الواجب
ً  ویشّكل. الصف خارج الواجبات ذلك في بما األعمال، كافة إكمال الطالب عالمات وستعكس. مدرسیة واجبات تحدید المتوقّع من  الواجب أیضا

 .والتخرج الوالیة تفرضھ الذي لالختبار الطالب استعداد من جزءاً  المنزلي

.فحسب الطالب تعلّم مستوى لتحسن إنما تأدیبیة، ألسباب عام بشكل المنزلي الواجب استخدام یتم لن



 بالطالب الخاصة الوجبات وتكالیف الرسوملفصل الثالث: ا

 .بالطالب الخاصة الوجبات وتكالیف بالرسوم الصلة ذات والمعلومات واإلجراءات السیاسات الفصل ھذا یشمل

 المدرسة في الغداء برنامج
ً  تتوفر. دوالر 2.50و 1.75 بین یتراوح رسم مقابل للطالب الغداء وجبات وتعدّ  المدرسي للغداء الوطني البرنامج في المدرسة تشارك  أیضا
 .الطلب بحسب أطباق
ً  للطالب یمكن  فترة خالل المدرسة مباني بمغادرة طالب ألي یُسمح وال. الكافیتریا في لتناولھا المدرسة إلى بھم خاصة غداء وجبة إحضار أیضا
 .المدیر من محدد خطي إذن دون من الغداء

ً  وتتوفر. الطالب جمیع على المدرسة في مخفضة وبأسعار المجانیة الوجبات لبرنامج التقدّم لباتط توزیع یتم  المكتب في االستمارات أیضا
 .المدرسة في الرئیسي

 والمستلزمات والملفات الرسوم
ً  العامة ھامتراك مدارس تفرض  .الدراسي المنھج في المدرجة غیر والبرامج األنشطة مقابل رسوما

 بممتلكات تلحق التي واألضرار للخسائر اإلضافیة والرسوم الخدمة،/الشحن ورسوم المواد، تكلفة بحسب التكالیف أو الرسوم ھذه تحدید ویتم
 .المدرسة

 ماتھممستلز شراء أسرتھ أو/و الطالب یختار وقد. المطلوب الدراسي المنھج الستكمال الضروریة األساسیة اللوازم جمیع التعلیمیة المنطقة ستوفر
 .ذلك في رغبوا إذا الخاصة

 .مالیة صعوبات فیھا توجد التي الحاالت في الرسوم من اإلعفاء یمكن

 غرامات تجنب ویمكن. والمعدات الممتلكات استخدام وإساءة المفرط التلف بسبب المدرسة ومعدات ممتلكات یستخدمون الذین الطالب تغریم یمكن
 .الفور على المستعارة المواد الطالب یعید عندما التأخیر

.األرصدة أو العالمات حجب إلى التكالیف أو الرسوم أو الغرامات دفع عن االمتناع یؤدي قد

https://www.michigan.gov/mde/-/media/Project/Websites/mde/ohns/School-Nutrition-Programs/CEP/2---Household-Information-Report-with-annual-income-ranges-2022-2023.pdf?rev=8f2422aab7e94757b5bd10d8978ed1a7&hash=027ABB146EC4D90579C4516922AF036A


 السیارات ومواقف النقللفصل الرابع: ا

ً  ویشمل. والحافالت الطالب نقل بقواعد المتعلقة والمعلومات السیاسات الفصل ھذا یشمل  اصطحاب/بتوصیل الخاصة والتوقعات اإلجراءات أیضا
 .الطالب سیارات وموقف الطالب

 بالحافلة النقل
 علیھم ویجب فقط المخصصة المدرسیة الحافالت ركوب للطالب ویجوز. المنطقة في طالب ألي مجانیة نقل وسائل التعلیمیة المنطقة توفر

 باستثناء سبب ألي المخصصة غیر الحافالت بركوب للطالب یُسمح لن. المخصصة الحافالت توقف محطات في ومغادرتھا الحافلة إلى الصعود
 .خاصة حاجة لتلبیة المدیر علیھ یوافق ما

 قد المحدد، الوقت في الوصول وضمان السالمة ضمان أجل من. الحافالت مسارات على الظروف من مختلفة مجموعة تؤثر قد: المالحظة یرجى
 إلى النقل وزارة تحتاج قد التي الظروف على قلیلة أمثلة الطوارئ وحاالت والطقس الطرق بناء یعد. المسارات على تعدیالت إجراء یلزم

 على للحصول العام، بدایة في وبخاصة ،ParentSquare/ClassDojo تطبیق مراقبة على األوصیاء/األمور أولیاء تشجیع یتم. لھا االستجابة
 .المعلومات أحدث

 الحافلة في السلوك
 یمكن الحاالت، معظم في. الحافلة سائق إشراف تحت یكونون الحافلة، في الطالب وجود أثناء. الدراسي للیوم امتداد ھو الحافلة في التنقل إن

 قبل من ومعالجتھا الطالب حافالت مشاكل في التحقیق سیتم الخطیة، التأدیبیة اإلحالة حالة في. الحافلة في االنضباط مشاكل معالجة الحافلة لسائق
 .الحافلة في وجودھم أثناء المدرسة قواعد جمیع الطالب یتبع أن المتوقع ومن. عنھ ینوب من أو المبنى مدیر

. الحافلة في الحوادث أو السلوك سوء في التحقیق ألغراض استخدامھا ویمكن الطالب سلوك لتسجیل الحافالت في فعالة الفیدیو كامیرات تكون قد
ً  السیاسة ھذه ینتھكون الذین الطالب تأدیب یتم. اإللكترونیة التسجیل بأجھزة العبث الطالب على یُحظر  بالمجلس الخاصة االنضباط لسیاسة وفقا
 .ضروریة استبدال عملیات أو إصالحات أي عن التعلیمیة للمنطقة التعویض علیھم ویجب

 عن تزید لمدة المدرسیة الحافلة ركوب من منعھ للمدیر یجوز الحافلة، في السلوك سوء أو الجسیم العصیان بسبب الحافلة ركوب من طالب ُمنع إذا
 .بالسالمة تتعلق ألسباب أیام 10

 أرصدة مقابل تعویضھ أو العمل إلكمال الفرصة المدرسة إلى بدیلة نقل وسیلة لدیھ لیس والذي الحافلة ركوب من الممنوع للطالب تتاح أن یجب
 .بدیلة نقل وسیلة یملك ال الطالب بأن المدرسة إخطار مسؤولیة الطالب على الوصي/أمر ولي عاتق على وتقع. متكافئة أكادیمیة

 .النقل بمدیر اتصل المدرسیة، النقل بوسیلة المتعلقة األسئلة على لالطالع

 )الثانویة المدرسة( الطالب سیارات موقف
 المدرسیة النقل وسیلة لركوب الفرصة لھم تتاح الذین الطالب تشجیع یتم. وقت أي في إلغاؤه یمكن امتیاز ھو المدرسة حرم في السیارة ركن إن

ً  المدرسة توفرھا ال وإلیھا المدرسة من نقل وسیلة أي عن الكاملة المسؤولیة األوصیاء/األمور وأولیاء الطالب ویتحّمل. بذلك القیام على  .رسمیا

 واصطحابھم الطالب توصیل 
 المبنى مدیر وسیقدم. منھا واصطحابھم المدرسة إلى أطفالھم لتوصیل األوصیاء/األمور ألولیاء عملیة التعلیمیة المنطقة في مدرسة كل وضعت

 .اصطحاب/توصیل نظام كل عن محددة معلومات

 محددة الحریق وممرات الحافالت ممرات إن. وقت أي في الحریق ممرات أو النشطة الحافالت ممرات في وضعھا أو المركبات ركن یمكن ال
 .قطرھا أو/و المواقع ھذه في الموجودة للمركبات تذاكر إصدار للشرطة ویجوز. واضح بشكل

.عنھا اإلبالغ یتم التي االصطحاب/التوصیل عملیة عن تحید أال الضروري من بآمان، الطالب جمیع أن من التأكد أجل من



 والسالمة الصحةلفصل الخامس: ا

 أدویة وإجراءات باللقاح، المتعلقة والمتطلبات البدنیة االحتیاجات ذلك في بما بالطالب، الخاصة والسالمة الصحة سیاسات الفصل ھذا یشمل
 .الوالیة تفرضھا التي السالمة وتدریبات الطالب،

 اللقاحات
 الحالیة اللقاحات جمیع أخذوا قد الطالب یكون أن یجب. المدرسة من األول الیوم قبل الملف في وتسجیلھا الطالب لقاحات جمیع إكمال یجب

 المتطلبات لھذه یمتثلون ال الذین الطالب استبعاد سیتم. الحكومیة التلقیح متطلبات من بھ مصرح إعفاء لدیھم یكون أن أو القانون بموجب المطلوبة
 .المدرسة من

 .للمدرسة الرئیسي المكتب إلى اإلعفاءات أو اللقاحات حول أسئلة أي توجیھ یجب

 الفحوصات
ً  العامة ھامتراك مدارس توفر  لیس النظر فحص إن. للمعلّمین إحاالت وأي األول؛ والصف الروضة، في المسجلین للطالب النظر فحص حالیا
 .العیون طبیب قبل من والبصر للعین كامل تقییم/فحص عن بدیالً 

ً  العامة ھامتراك مدارس توفر  .للمعلّمین إحاالت وأي األول؛ والصف الروضة، في المسجلین للطالب السمع فحص حالیا

 االستراحة
ً  عامالً  الطلق الھواء في الیومیة االستراحة تعتبر  أنشطة في األطفال یشارك أن المتوقع ومن. الصحیة الدراسیة الفصول ظروف تعزیز في قیما

 ویشرف دقیقة عشرین عن تزید ال لمدة الملعب في الدراسیة الفصول تكون ما عادة. ودافئة مناسبة مالبس یرتدوا أن یجب لذلك، االستراحة؛
 .الداخل في األطفال فسیبقى قاسیاً، الطقس كان إذا. الظھیرة ساعات في المساعدون أو الفصل معلمو علیھا

 الطالب على كاف إشراف وجود لعدم نظراً . الخارج في لیكونوا جیداً  الوضع فیكون المدرسة، في األطفال لیكون جیداً  الوضع كان إذا عام، بشكل
 .طبیة ألسباب الداخل في الطفل یبقى أن المتوقع من كان إذا ضروریة الطبیب من مذكرة فإن الفسحة، في المشاركین غیر

 الطالب أدویة
 إعطاء یتم لن. الدراسي الیوم خالل الطالب مساعدة المدرسة لموظفي یمكن ممكن، غیر ذلك كان إذا. المنزل في للطالب األدویة كافة إعطاء یجب
 المدرسة موظفو یتمكن أن أجل من. الدراسة ساعات خالل إعطاؤھا یجب والتي المدرسة، في الطالب صحة على للمحافظة الالزمة األدویة سوى

 التعلیمیة بالمنطقة الخاصة» األدویة بإعطاء اإلذن استمارة« إكمال یجب للطالب،) طبیة وصفة دون من الدواء ذلك في بما( الدواء إعطاء من
ً » األدویة بإعطاء اإلذن استمارة« إكمال یجب. المدرسة مكتب في الملف في إدراجھا ویجب  .متواصلة بصورة أدویة یأخذون الذین للطالب سنویا

 طبیة وصفة دون من األدویة
 وصفة دون من األدویة بتناول للطالب یسمح الطبیب من أمراً  أو طبیة وصفة تتطلب العامة ھامتراك لمدارس التعلیمیة المنطقة بأن علم على كن

 .المدرسة في طبیة

 :التالیة المعلومات توفر الطبیب من خطیة بتعلیمات مصحوبة األدویة جمیع تكون أن یجب

 الطالب اسم .أ
 الدواء اسم .ب
 الجرعة .ت
 الدواء تناول وقت .ث
 الدواء تناول طریقة .ج
 الدواء تناول مدة .ح

 الطوارئ حاالت في طبي إذن
 ولي قبل من علیھا وموقّع مكتملة الطوارئ حاالت في طبي إذن استمارة طالب كل لدى یكون أن یجب بأنھ تفید سیاسة المجلس وضع
 من وغیرھا الریاضیة واألنشطة المشاھدة ورحالت المیدانیة الرحالت ذلك ویشمل. المدرسة خارج نشاط أي في المشاركة أجل من الوصي/األمر

 .الدراسیة المناھج في المشتركة واألنشطة الالمنھجیة األنشطة

 المدرسة إلى المكتملة االستمارة إعادة عدم ویعّرض. سنة كل بدایة وفي التسجیل وقت في الطوارئ حاالت في الطبي اإلذن استمارة وتُقدّم
 .للخطر للطالب التعلیمي البرنامج



 واإلرشاد التوجیھ
 Hamtramck High مدرستي في المستشارون( المدارس في والمستشارون االجتماعیون العاملون یقدّمھ للطالب إرشاد برنامج المدارس تقدّم

School وHorizon یجب. الشخصیة أو/و االجتماعیة أو/و األكادیمیة بالمسائل المتعلقة التدخالت في الطالب اإلرشاد برنامج سیساعد). فقط 
 عن مسؤوالً  موظف كل یكون. الشخصیة أو/و االجتماعیة أو/و المھنیة أو/و األكادیمیة المساعدة على للحصول السعي على الطالب تشجیع
 أي وتشخیص مبكر، بشكل البدنیة أو االجتماعیة أو العاطفیة أو الفكریة االحتیاجات تحدید أجل من فعال بشكل إشرافھ تحت الطالب توجیھ

 أو/و الخاصة الوكاالت إلى الخارجیة اإلحاالت اإلرشاد من اإلضافیة المستویات تشمل أن یمكن. التعلیمیة اإلمكانات وتطویر التعلم، في صعوبات
 .المجتمعیة

 بما المھنیة الخیارات تحدید في الطالب لمساعدة متاح اإلرشاد قسم فإن أعاله، المذكور الدعم إلى باإلضافة :Horizonو الثانویة المدرسة
 تلبي التي الصفوف جداول لتطویر المستشارین من المساعدة طلب على الطالب تشجیع یتم. الشخصیة وقیمھم واھتماماتھم قدراتھم مع یتماشى

 .والمھنیة الجامعیة المعلومات على الحصول فرصة الطالب لجمیع وتتاح. للطالب المھنیة األھداف

 السالمة تدریبات
 التدریبات أثناء المدرسة مسؤولي لتوجیھات واالمتثال الصمت التزام الطالب على یجب. المدیر یحددھا أوقات في السالمة تدریبات تحدث

 تدریبات) 3( وثالثة اإلعصار، على) 2( اثنین تدریبین عن یقل ال وما الحرائق، على تدریبات) 5( خمسة عن یقل ال ما ھناك سیكون. الطارئة
 التدریبات یسبق ال قد. اإلدارة من بتوجیھ أخرى تدریبات ھناك تكون قد. النشطة النار إطالق حوادث لمعالجة الصحي الحجر على األقل على

 .الموظفین أو/و للطالب تحذیر

 المعدیة األمراض
 .المعدیة باألمراض یتعلق ما في واین مقاطعة في الصحة إدارة توصیات التعلیمیة المنطقة ستراعي

 .معدٍ  بمرض طفلھم إصابة في اشتبھوا إذا الرئیسي المكتب إخطار األوصیاء/األمور أولیاء على یتعیّن .1
 بعد المنزل إلى إرسالھم أو المدرسة من معد بمرض المصابین التالمیذ استبعاد یمكن الحاالت، بعض في .2

 .الوصي/األمر ولي إخطار

 .المعدي للمرض المناسب بالعالج یتعلق ما في الوصي/األمر ولي إلى مكتوبة تعلیمات المدرسة ستقدّم .3
 رسالة المدرسة إلى الوصي/األمر ولي یحضر عندما إال المدرسة إلى بالعودة معدي مرض بسبب المستبعد للطالب یُسمح ال .4

ً  یعد لم بأنھ تفید الطالب طبیب من ً  أو معدیا  .المعدي المرض نشر لخطر معرضا
 العودة على الطالب وقدرة التشخیص إلى تشیر الطبیب من مذكرة تقدیم أكثر أو أیام ثالثة لمدة الغائبین الطالب من یُطلب قد .5

 .المدرسة إلى
 الرأس قمل

 تسبب أن یمكن خطیرة، طبیة حالة لیست أنھا من الرغم وعلى. المتحدة الوالیات أنحاء جمیع في مستمرة مشكلة) القمل داء( الرأس قمل یُعتبر
 ً  :یلي ما المدرسة تتطلب لذلك، األطفال؛ تعلیم في انقطاعا

 .بالقمل طفلھم إصابة في اشتُبھ إذا األوصیاء/األمور بأولیاء االتصال سیتم •
 .الوثیق االتصال ذوي واألشخاص األشقاء فحص سیتم •
 .الیوم نفس في للعالج شعره في وحي بالغ قمل لدیھ أن یتبین طفل أي إحالة ستتم •
 قمل انتقال بإمكانیة یتعلق ما في أطفالھم مع الوثیقة االتصاالت ذوي األشخاص إخطار على بشدة األوصیاء/األمور أولیاء حث یتم •

 .الرأس
 .الرأس قمل على بالقضاء تتعلق األدلة على قائمة ومعلومات بإرشادات األوصیاء/األمور أولیاء المدرسة ستزود •
ً  الطفل رأس بفحص الموظف یقوم المدرسة، إلى العودة عند •  .المتابعة إلى حاجة ھناك كانت إذا المشورة وسیقدّم القمل عن بحثا

 والمرض الصحة
 :التالیة األعراض من أي من یعاني كان إذا المنزل في طفلك إبقاء یرجى

 الحمى •
 والصداع العنق في والتصلب األلم •
 الحلق التھاب •
 العنق غدد وبخاصة وطراوتھا، الغدد تورم •
 متزایداً  أو متواصالً  كان إذا السعال، •
 والتقیؤ الغثیان •
 المستمرة البطن آالم أو/و اإلسھال •
 الجلدي الطفح •
ً  ومنتفخاً، اللون، أحمر كان إذا خاصة( جلدي تھیج أي •  )ومستنزفا



 األنف تصریف أو التعطیس، أو سائلة، أو حمراء عیون •
 القمل •

 الطفل لنقل الالزمة الترتیبات إجراء منھم وسیُطلب األوصیاء/األمور بأولیاء االتصال فسیتم المدرسة، في الطفل وجود أثناء األعراض ظھرت إذا
ً  یشفى حتى المدرسة إلى العودة للطفل یجوز ال. الفور على أطفالھم األوصیاء/األمور أولیاء یصطحب أن المتوقّع من. المنزل إلى  من تماما

 دواء بدون ساعة 24 لمدة األعراض/القيء/الحمى

 المزمنة الصحیة الحاالت
ً  واآلمنة الفعالة اإلدارة تتطلب ً  تخطیطا  .التعلیمیة المنطقة في لدینا المعتمدة المھنیة الممرضة قبل من دقیقا

 والربو، حیاتھ، تھدد التي الحساسیة ذلك في بما الحساسیة، أي( مزمنة صحیة حالة من یعاني طفلك كان إذا المدرسة إخطار یرجى •
 الصحة واضطرابات المناعیة، واالضطرابات الوراثیة، واالضطرابات والصرع، والسكري، القلب، مشاكل من وحالة والسرطان،

 )غیرھا أو العظام، واضطرابات العصبیة، واالضطرابات النفسیة،
 وتُصّمم. الطوارئ حاالت في العمل خطة أو/و الطبیة اإلدارة خطة/الصحیة الرعایة خطة لوضع التعلیمیة المنطقة ممرضة ستنّسق •

 .التعلیمیة برامجھ إلى الكامل للوصول الطالب احتیاجات لتلبیة الفردیة الخطط ھذه
 األسرة من معلومات مع تعاوني بشكل الطوارئ حاالت في العمل خطة أو/و الطبیة اإلدارة خطة/الصحیة الرعایة خطة وضع یتم •

 أو/و الطبیة اإلدارة خطة/الصحیة الرعایة خطة وتشمل. االقتضاء بحسب المدرسة، وموظفي للطالب الصحیة الرعایة ومقدّمي والطالب
ً  مراجعتھا وتتم المدرسة، في تطبیقھا یتم طبیة أوامر الطوارئ حاالت في العمل خطة  وتنقیحھا االقتضاء، عند وتحدیثھا األقل على سنویا

 للحفاظ عمل خطة وضع الطوارئ حاالت في العمل خطة وتضمن. الطبي عالجھ أو الطالب صحة حالة في المھّمة التغییرات بحسب
 .حیاتھ تھدد التي الطوارئ حالة أثناء وسالمتھ الطالب صحة على

 المدرسة موظفي مع فقط الطارئة الحاالت في الرعایة خطة أو/و الفردیة الصحیة الخطة مشاركة خالل من السریة على المحافظة تتم •
 .بھما یعلموا أن یجب الذین

 االرتجاج حاالت
 میشیغان، في الثانویة المدارس في الریاضیة األلعاب لجمعیة االرتجاج لبروتوكوالت التعلیمیة المنطقة في الریاضیة البرامج كافة تمتثل أن یجب

.الشباب الریاضیین وحمایة االرتجاج بشأن التوعیة على بالتدریب یتعلق ما في المجتمعیة الصحة وزارة وإرشادات الوالیة، قانون ومتطلبات
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ً  ویشمل. الكافیتریا وقواعد الطالب لباس وقواعد العامة الطالب سلوك متطلبات الفصل ھذا یشمل  بشأن الوالیة تفرضھا التي اإلخطارات أیضا
 .ومنعھ التنمر

 العام المبنى في السلوك
 فيالمالئم  السلوكین ومن خالل بناء اآلخر على أفعالھم تأثیر كیفیة فھم خالل من سلوكھم مسؤولیة الطالب یتحّمل عندما المناسبة السلوك نتائج

 غیر السلوك في للتفكیر بفرص الطالب لتزوید جاھدة العامة ھامتراك مدارس تسعى. الشخص یتعلّمھ سلوك ھي المسؤولیة إن. التعلیمي المجتمع
 وأولیاء الطالب تعاون المناسب السلوك تعلیم ویتطلب. أفعالھم عن المسؤولیة وتحمل اإلیجابیة، السلوكیة االستجابات وتحدید الالئق،
 .المدرسة وموظفي األوصیاء/األمور

 التنمر
 مدرسیة حافلة في أو المدرسة، مبنى في آخر مكان في أو الدراسي، الفصل في األسباب من سبب ألي طالب أي تجاه التنمر في الطالب ینخرط لن
 السلوك» المدرسة في« ویشمل. ال أم المدرسة مبنى في أقیم سواء المدرسة برعایة فعالیة أو نشاط في أو بالمدرسة، مرتبطة أخرى مركبة أو

 إذا المدرسة مباني خارج یحدث الذي والالسلكیة السلكیة االتصاالت خدمة مزود أو والالسلكیة السلكیة االتصاالت إلى الوصول جھاز باستخدام
ً  والالسلكیة السلكیة االتصاالت ةخدم مزود أو والالسلكیة السلكیة االتصاالت إلى الوصول جھاز كان  تحت أو العامة المدرسة ألكادیمیة ملكا

 على المصطلحین» والالسلكیة السلكیة االتصاالت خدمة مزود« و» والالسلكیة السلكیة االتصاالت إلى الوصول جھاز« من كل ویعني. سیطرتھا
 قوانین من 750.219a رقم والقانون 1931 لعام 328 رقم العام القانون میشیغان، في العقوبات قانون من 219a القسم في المحدد النحو

 .المجموعة میشیغان

 یسبب أن المحتمل من أنّھ عاقل شخص یعرف أو مقصود إلكتروني اتصال أي أو بدني، أو لفظي أو مكتوب فعل أي" التنمر" بمصطلح یُقصد
 :یلي مما بأي القیام طریق عن مباشر غیر أو مباشر بشكل إما أكثر أو لتلمیذ األذى

 .أكثر أو) 1( واحد لتلمیذ البرامج أو المزایا أو التعلیمیة الفرص في كبیر بشكل التدخل •
ً  التأثیر •  التلمیذ تعریض خالل من بالمدرسة الخاصة التعلیمیة األنشطة أو البرامج من االستفادة أو المشاركة على التلمیذ قدرة على سلبا

 .كبیرة عاطفیة ضائقة في التسبب أو جسدي ضرر أو معقول لخوف
 .النفسیة أو البدنیة التلمیذ صحة على وكبیر فعلي ضار أثر لھ یكون أن •
 .للمدرسة المنظم التشغیل في كبیر تدخل أو كبیر اضطراب في التسبب •

 5517.01 الطالب تجاه العدواني والسلوك للتنمر العامة ھامتراك مدارس إدارة مجلس سیاسة

ً  المناسبة التدخالت تطبیق سیتم  .تنمر سلوكیات أي على للقضاء التصالحیة والممارسات الرفاق ووساطة اإلیجابیة، السلوكیة التدخالت لدعم وفقا

 الطالب سلوك
 .التالي الرابط استخدام یرجى العامة، ھامتراك مدارس في الطرد/الفصل وإجراءات السلوك قواعد مدونة على لالطالع

 )PBIS( اإلیجابیة السلوكیة التدخالت دعم
 فیھ، السلوك تعلّم یتم أن المفترض من الذي التحلیلي السلوكي أو السلوكي المنظور في متجذر) PBIS( اإلیجابیة السلوكیة التدخالت دعم إن

 یتعلّمون الطالب أن ةفكر على) PBIS( اإلیجابیة السلوكیة التدخالت دعم یعتمد. تغییره ویمكن واالجتماعیة، الفوریة البیئیة بالعوامل وربطھ
 لدعم الرئیسیة الخصائص تشمل. والتشجیع التعلیقات وإعطاء والتدرب التعلیم خالل من - القراءة بھا یتعلّمون التي الطریقة بنفس المناسب السلوك

 ):PBIS( اإلیجابیة السلوكیة التدخالت

 اإلداریة القیادة •
 الفریق على القائم التطبیق •
 اإلیجابیة والسلوكیات التوقعات من واضحة مجموعة •
 المتوقعة السلوكیات تعلیم •
 المستوفاة المتوقعة السلوكیات إقرار •
 وتصحیحھا السلوكیات في األخطاء مراقبة •
 وتقییمھا بالمبنى الخاصة النتائج ومراقبة القرارات اتخاذ في البیانات إلى المستندة المعلومات استخدام •

https://go.boarddocs.com/mi/hamtps/Board.nsf/Public%23
https://go.boarddocs.com/mi/hamtps/Board.nsf/Public%23
https://docs.google.com/document/d/1FTJAHpdDFB3op1U4anqSuG0bMEBpMDQr6bbQvCIeJ9U/edit%23
https://docs.google.com/document/d/1FTJAHpdDFB3op1U4anqSuG0bMEBpMDQr6bbQvCIeJ9U/edit%23


 المبنى مستوى على التوقعات
 ً  مدارس في) PBIS( اإلیجابیة السلوكیة التدخالت دعم توقعات فإن ،)PBIS( اإلیجابیة السلوكیة التدخالت لدعم العالمیة التوجیھیة للمبادئ وفقا

 :مصممة العامة ھامترامك

 المتوقع الطالب لسلوك واضح فھم لتوفیر •
 جداً  قلیالً  عددھا لیكون •
 ومنّظم إیجابي بشكل عنھا اإلعالن لیتم •
 مألوفة لغة مالستخدا •
 التعلیم ألغراض محددة سلوكیات عن أمثلة لتضمین •

 التصالحیة الممارسات
ّ  جزءاً  التصالحیة الممارسات تشّكل  خالل من العالقات تغییر التصالحیة الممارسات وتشمل). PBIS( اإلیجابیة السلوكیة التدخالت دعم من مھما

 .الوقت نفس في الكبیر والدعم العالیة المراقبة یوفر مما - أجلھم من أو لھم بھا القیام من بدالً  معھم، باألشیاء القیام أي األشخاص، إشراك

 ظل في. سلوكھ في مخالفات یواجھ الذي الطالب طرد أو فصل عن كبدیل أو إلى باإلضافة التصالحیة الممارسات في المدرسة مباني ستنظر
ً  ندمج تأدیبیة، عواقب وجود  الممارسة وتشّكل. حدث الذي الضرر وإصالح رأیھ تقدیم فرصة الطالب منح في تساعد التي التصالحیة النھوج أیضا

 :التي المذنبین/للضحایا مؤتمرات یشمل قد عمل إطار التصالحیة

 الضحیة؛ تعقدھا •
 األقل؛ على العمر من سنة 15 تبلغ كانت إذا الضحیة أو الضحیة، على الوصي/األمر ولي علیھا یوافق •
ً  تحضرھا •  والجاني؛ الضحیة وأنصار المدرسي، المجتمع وأفراد والجاني، الضحیة، ومحامي الضحیة، طوعا
 إلصالح العواقب تحدید في والمشاركة باآلخرین، لحق الذي الضرر عن المسؤولیة تحّمل لقبول للجاني فرصة توفر أن شأنھا من •

 أو المشورة، تقدیم أو المادیة، أو العاطفیة الخسائر استعادة أو المجتمع، خدمة في المشاركة أو باالعتذار، الطالب مطالبة مثل الضرر،
 .الخیارات ھذه من مزیج أي أو تعویضات، دفع

 الكافیتریا قواعد
ً  تكون وقد. التعلیمیة المنطقة كافة في بھا المعمول العامة والقواعد اإلرشادات یلي ما في ترد  جدیدة، معلومات إلى التوجیھات محددة أیضا

 .معیّن صف مستوى أو مبنى إلى وبخاصة

 الغداء إرشادات
 إلى مباشرةً  التوجھ الطالب على یتعیّن الغداء، فترة خالل). Horizon مدرسة باستثناء( الغداء فترة خالل الحرم مغادرة للطالب یحق ال

 الطالب ویبقى. الغداء وجبة على حصولھم بعد طاولة أمام كرسي على الجلوس علیھم ویتعیّن الغداء، لتناول المخصص المكان أو الكافیتریا
 إلى الكافیتریا من والخروج المناسب، الوعاء في قمامة أي من والتخلص فیھ، یجلسون الذي المكان لتنظیف الكافیتریا موظفو یوّجھھم حتى جالسین
 .المحدد موقعھم

 .الغداء فترة خالل الكافیتریا قواعد كافة اتّباع الطالب على یتعیّن

ً  تصحیحیة إجراءات استخدام إلى السلوك سوء سیؤدي  .المدرسة في التأدیبیة لإلجراءات وفقا

ً  الغداء فترات خالل المبكر التسریح یتم أن یجب  .المناسبة لإلرشادات وفقا

 الطالب ومظھر المدرسي اللباس قواعد
 الفردیة وقیمتھم كرامتھم وتدعم منصفة بطریقة الحضور على الطالب جمیع قدرة لضمان العامة ھامتراك بمدارس الخاصة اللباس قواعد وضع تم

 ضده التمییز أو طالب أي تھمیش عدم ضمان في ھذه اللباس قواعد من الغرض ویكمن. المجتمع في اللیاقة بمستوى تلتزم الوقت نفس في ولكنھا
 :أجل من ھذه اللباس قواعد تصمیم تم. جسمھ نوع أو دینھ أو الجنسیة ھویتھ أو الجنسي میلھ أو الثقافیة أو العرقیة ھویتھ أساس على

 .للمالبس اختیاراتھم خالل من وھویتھم أنفسھم عن التعبیر على قدرتھم في الطالب دعم •
 .مزدھر لمستقبل یستعدون وھم الطالب تنمیة دعم •
 .للتعلم مواتیة بیئة إنشاء •

 :أساسیة عامة لمحة
 المالبس جمیع تتضمن أن یجب ذلك، إلى باإلضافة. الفخذ ومنتصف اإلبطین بین الجسم مناطق جمیع بالكامل تغطي بطریقة المالبس ارتداء یجب



 .الكتفین فوق وتمتد بالخلف األمام تربط أحزمة

 :ارتداء الطالب على یتعیّن
 .أعاله المقدّمة اإلرشادات احترام مع یلي، ما ارتداء الطالب على یتعیّن

 )أعاله المحددة المناطق بالكامل یغطي بقماش( قمیص •
 أعاله المحددة المناطق تغطي مماثلة مالبس أو تنورة/قصیرة سراویل/طویلة سراویل •
. أي. (القطعتین ھاتین ارتداء من بدالً  التنورة/القصیر السروال/والسروال القمیص متطلبات یلبي واحدة قطعة من لباس ارتداء یمكن •

 )السروالي الرداء الكنزات، الفساتین،
 بنعل حذاء •

 :ارتداء للطالب یحق
 .األساسیة العامة اللمحة في علیھا المنصوص اإلرشادات احترام مع التالیة، القطع ارتداء للطالب یحق

 الدیني الرأس غطاء •
 )شدید بإحكام ولیس الطبیعیة، حالتھا في الرأس أغطیة ارتداء یجب( الھودي سترات •
 القیاس محكمة مالبس •
 األساسیة العامة اللمحة في علیھا المنصوص الشروط التمزقات تنتھك أال شرط تمزقات، فیھا مالبس •
 البیجاما سروال •
 الریاضي اللباس •

 :ارتداء للطالب یحق ال
 عنیفة لغة أو صوراً  یتضمن الذي اللباس •
 ذات األدوات أو) vaping( الفایب باستخدام التدخین أو الكحول أو المخدرات تقترح أو تصور لغة أو صوراً  یتضمن الذي اللباس •

 الصلة
 قانوني غیر لنشاط تروج أو تصور لغة أو صوراً  یتضمن الذي اللباس •
 مھینة أو الكراھیة على تحث لغة أو صوراً  یتضمن الذي اللباس •
 إباحیة أو شاذة أو بذیئة لغة أو صوراً  یتضمن الذي اللباس •
 المبنى إدارة قبل من العصابات النتماء تمثیالً  یُعتبر الذي اللباس ارتداء منع یتم قد •
 داخلیة مالبس عن تكشف مالبس أي •
 خطرة تعتبر أو كسالح استخدامھا یمكن ملحقات •
 )االقتضاء عند الشخصیة الحمایة معدات أو الدینیة الشعائر باستثناء( األذنین أو الوجھ یحجب غرض أي •
 )الشبشب الزحافات، المثال، سبیل على( مفتوحة أحذیة •

 اللباس قواعد إنفاذ
 أنھم یُعتقد الذین والطالب المدرسة موظفي بین التفاعالت إجراء یجب النحو، ھذا على. تعلیمیة مؤسسات شيء كل وقبل أوالً  ھي المدارس إن

 معالجة المدرسة موظفي على یجب. قدرھم من الحط أو إلھانتھم محاولة في ولیس الطالب، تثقیف إلى تدعو بطریقة اللباس قواعد ینتھكون
ً  المالبس، تسببھا التي التعلم بیئة في اللباس لقواعد المحتملة االختالالت أو االنتھاكات  .أدناه لإلرشادات وفقا

ً  یجب •  الجنسیة الھویة أو الثقافیة أو العرقیة الھویة بسبب اللباس قواعد بإنفاذ طالب أي یتأثر أال یجب. وكرامة باحترام الطالب معاملة دائما
 .الجسم نوع/حجم أو الدین أو الجنسي التوجھ أو

 تغییر الطالب من یُطلب لن ولكن،. بدیلة مالبس لجلب الوصي/األمر بولي االتصال أو مالبسھم، لتغییر الفرصة الطالب منح سیتم •
 .خطیر أو مقبول غیر اللباس قواعد انتھاك أن اإلدارة تعتبر لم ما مالبسھم

ً  انضباط نموذج اللباس قواعد النتھاكات المتكررة الحوادث ستتبع*   .تدریجیا

 الریاضي الزي تحدید سیتم. المدرسیة واألنشطة الصیفیة الدراسة وأیام الدراسة أیام جمیع خالل المفعول ساریة ھذه اللباس قواعد إرشادات تعتبر
 ً  .الدراسي الیوم خالل ارتداؤه المناسب من یكون ال قد ولكن الفردیة، للریاضة والمنافسة السالمة لمعاییر وفقا

 البدنیة والتربیة المنزلي والتدبیر الصناعیة الفنون مثل صفوف في المسجلین للطالب والسالمة للصحة خاصة معاییر إلى حاجة ھناك تكون قد
 .القیادة وتعلیم العلوم وتعلیم

 ھي المنظمات ھذه في المشاركة أن وبما. معینة أوقات في محددة معقولة لباس متطلبات المنظمات أو الالمنھجیة األنشطة بعض تتطلب قد



 .المنظمة تضعھا التي للقواعد تمتثل مالبس ارتداء الطالب من سیُطلب طوعیة،

 الطقس كان إذا إال االستراحة لفترات الخروج علیھم یتعین حیث الجویة للظروف مناسبة مالبس االبتدائیة المرحلة طالب یرتدي أن المتوقع من
 .وممطراً  البرودة شدید

 التصحیحیة للتدابیر التوجیھیة المبادئ مصفوفات
 ومصفوفة بالسلوك المتعلقة التوقعات إطار خارج خیاراتھ تكون الذي الطالب أداء لتصحیح للعمر المناسبة التأدیبیة اإلجراءات الموظفون سیستخدم

. إضافي إجراء أي اتخاذ یتم لن إیجابیة، بطریقة الطالب یستجیب عندما). ب والملحق أ الملحق إلى انظر( التصحیحیة للتدابیر التوجیھیة المبادئ
 الخاصة بالسلوك المتعلقة التوقعات إطار ضمن االمتثال لعدم المحتملة العواقب تشمل أن ویمكن. الطالب على الوصي/األمر بولي االتصال یتم قد

 ومؤتمر والتعویض، االمتیازات، وفقدان والتحذیرات، التوجیھ، إعادة): الحصر ال المثال لسبی على) (PBIS( اإلیجابیة السلوكیة التدخالت بدعم
 وخطط المدرسة، خارج والفصل المدرسة، بعد ما واالحتجاز التقدّم، وتقاریر الغداء، فترة في واالحتجاز األوصیاء،/األمور أولیاء أو/و الطالب
 .إلخ والطرد، السلوك،

 المیدانیة الرحالت
ً  ھناك. المدرسة خارج إجراؤھا یتم أكادیمیة أنشطة ھي المیدانیة الرحالت إن  في المشترك المدرسة برنامج من جزءاً  تشكل أخرى رحالت أیضا

. الوصي/األمر ولي موافقة دون من المدرسة ترعاھا رحلة أي في المشاركة طالب ألي یجوز ال. الدراسي المنھج وخارج الدارسي المنھج
 .المیدانیة الرحالت جمیع على المدرسة قواعد وجمیع الحضور وینطبق

 ویجب المیدانیة، الرحالت أنشطة وأثناء النقل أثناء المدرسیة السیاسات بجمیع االلتزام الطالب على یجب. للطالب امتیازاً  المیدانیة الرحالت تُعدّ 
ً  كانت لو كما المیدانیة الرحالت مواقع جمیع مع التعامل علیھم  أثناء الموقع قواعد أو/و المدرسة بقواعد االلتزام عدم یؤدي قد. مدرسیة أرضا

 .لالنضباط الطالب إخضاع إلى المیدانیة الرحلة

 :التالیة األسباب من سبب ألي المیدانیة الرحالت حضور من الطالب منع یجوز
 المعلّم؛ أو الوصي/األمر ولي من مناسب إذن على الحصول عدم •
 المناسبة؛ الدراسیة الدورات إتمام عدم •
 بالسالمة؛ المتعلقة أو السلوكیة المخاوف •
 اإلدارة؛ من اإلذن رفض •
 المدرسة تحددھا أخرى أسباب •

 یعمل الوصي/األمور ولي كان وإذا. یتطوعون األوصیاء/األمور أولیاء كان إذا الجنائیة الخلفیة من التحقق مطلوب: المرافق خلفیة من التحقق
 أو األسرة ألفراد یجوز ال). باكراً  المغادرة وعدم المحدد الوقت في الوصول( بأكملھا المیدانیة الرحلة لحضور التخطیط علیھ فیجب كمرافق،
 .مرافقتھم تتم الذین الطالب أمن أجل من وذلك الحضور اآلخرین األشقاء

 

 

 

 

 

 

 

 



 والمنشورات والتكنولوجیا اإلنترنت: بعلفصل الساا

ً  ویشمل. لإلنترنت المقبول واالستخدام المقبول االستخدام سیاسة الفصل ھذا یشمل  التعلیمیة المنطقة عن الصادرة باألجھزة المتعلقة السیاسات أیضا
 .التعلیمیة المنطقة داخل للتكنولوجیا المناسب باالستخدام تتعلق إضافیة وروابط مراجع الفصل ھذا في وترد. بُعد عن والوصول

 التعلیمیة المنطقة في اإللكترونیة للشبكات المقبول االستخدام
 وأولیاء والموظفین الطالب استفادة ضمان أجل ومن. لھ وترّوج التعلیم مجال في التكنولوجیا استخدام على التعلیمیة المنطقة تشجع

 المناسب، التصریح التعلیمیة المنطقة في التكنولوجیا استخدامات لكافة یكون أن یجب كامل، بشكل المتاحة التكنولوجیا من األوصیاء/األمور
 كل یشّكل. والسالمة المقبول االستخدام اتفاقیات على التوقیع تتطلب وأن اإلداریة، التوجیھیة والمبادئ التعلیمیة المنطقة بسیاسات تلتزم أن ویجب

ً  یكون أن ویجب حقاً، ولیس امتیازاً  للتكنولوجیا استخدام ً  داعما  التعلیمیة المنطقة تقدّم ال. التعلیمیة للمنطقة المعلنة واألھداف الغایات مع ومتسقا
 أنشطة من نشاط أي مراقبة في بالحق التعلیمیة المنطقة تحتفظ ذلك، على وعالوة. التكنولوجیة للموارد متأصلة أو ضمنیة أو صریحة ضمانات

 .وجمیعھا الشبكة

 سیاسات في التكنولوجیا الستخدام التوقعات تضمین ویتم. اإللكترونیة لألجھزة المناسب واالستخدام الطالب سالمة على الحفاظ الضروري من
 7540.01 رقم العامة ھامتراك مدارس في التكنولوجیة للخصوصیة جلسالم سیاسة: التالي النحو على اإلدارة مجلس
 7540.02رقم العامة ھامتراك مدارس في والخدمات والتطبیقات والمحتوى الشبكة إلى للوصول المجلس سیاسة
 7540.03 رقم العامة ھامتراك مدارس لتكنولوجیا والسالمة المقبول لالستخدام المجلس سیاسة
 7540.06 رقم العامة ھامتراك لمدارس التعلیمیة المنطقة عن الصادرة للطالب رونياإللكت البرید لحساب المجلس سیاسة
 7540.07 رقم العامة ھامتراك مدارس في للطالب الشخصي اإلنترنت حساب لخصوصیة المجلس سیاسة
 7542 رقم الشخصیة االتصاالت أجھزة من التعلیمیة المنطقة تكنولوجیا موارد إلى العامة ھامتراك مدارس لوصول المجلس سیاسة
7543 رقم التعلیمیة المنطقة شبكة إلى العامة ھامتراك لمدارس بعد عن للوصول المجلس سیاسة
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 والمصادرة التفتیشلفصل الثامن: ا

 للطالب والمصادرة التفتیش عملیات حول شاملة سیاسة الفصل ھذا یشمل
)https://go.boarddocs.com/mi/hamtps/Board.nsf/Public%23 ھامتراك مدارس في والمصادرة للتفتیش المجلس سیاسة 

 .وممتلكاتھم الطالب تفتیش وإجراءات الفیدرالي والقانون الوالیة قانون بموجب الطالب حقوق السیاسة وتشمل). 5771 رقم العامة

ً  الطالب یكتسب ال ذلك، ومع. للطالب المدرسة ممتلكات إحدى تخصیص یتم آخر، إلى وقت من  ھذه في الخصوصیة من معقوالً  توقعا
 إشعار بدون أو مع سبب، وألي وقت، أي في ومصادرتھا للطالب المخصصة الممتلكات تفتیش في المقید غیر بالحق المقاطعة تحتفظ. الممتلكات

 .المدرسة لسیاسة مخالفة أو قانونیة غیر تكون ال مواد بأي یتعلق فیما للطالب الخصوصیة حقوق احترام یجب. للطالب

 العامة ھامتراك مدارس تبلّغ میشیغان، في المدرسیة للسالمة االستجابة ودلیل المجموعة میشیغان قوانین من 380.1308 رقم للقانون امتثاالً 
 .وخصوصیتھ األسري التعلیم حقوق قانون حدود ضمن المحلیة الشرطة وكاالت إلى الطالب سلوك سوء حوادث بعض عن

 أو المدرسة إلى طریقھ في الطالب یكون عندما أو مدرسي، نشاط أو بالمدرسة التحاقھ أثناء طالب حوزة في خطیر سالح على العثور تم إذا
 الوصي/الوالد إبالغ عنھ، ینوب من أو المتوسطة، التعلیمیة المنطقة أو التعلیمیة المنطقة على المشرف على یتعیّن مدرسیة، حافلة في منھا

 ).المجموعة میشیغان قوانین من 380.1313] 1[ رقم القانون( الفور على علیھ العثور تم بما القانون إلنفاذ المحلیة والوكالة بالطالب الخاص

ً  الطالب فیھ یكون وقت أي في المركبات، ذلك في بما وممتلكاتھ، الطالب تفتیش ویجوز  ھناك كان إذا القضائیة، التعلیم مجلس لوالیة خاضعا
ً  ویمكن. المدرسة قواعد أو القانون ینتھك أنھ في معقول اشتباه  عملیات جمیع إجراء ویمكن. وسالمتھم اآلخرین صحة لحمایة تفتیش إجراء أیضا

 .بدونھا أو الطالب بموافقة التفتیش

ً  یكون أن ویجب. المواد لتخزین األخرى والمعدات والمكاتب بالخزائن الطالب تزوید یتم  للمدرسة ملك ھي المعدات ھذه أن بوضوح مفھوما
 ولیس السرقة، لمنع األقفال وتُستخدم. المدرسة قواعد أو القانون انتھك قد الطالب بأن معقول اشتباه ھناك كان إذا وقت أي في تفتیشھا ویمكن

 .المدیر إلى القفل مفتاح أو رمز تقدیم طالب كل على فیجب الطالب، یقدمھا أقفاالً  تتطلب الطالب خزائن كانت إذا. التفتیش عملیات لمنع

ً  یُعتبر قد التفتیش عملیة أثناء علیھ العثور یتم شيء أي أخذ یمكن  وتحتفظ. الشرطة إلى تسلیمھ أو احتجازه أو القانون أو المدرسة لقواعد انتھاكا
 ال أغراض بأي یتعلق فیما الطالب خصوصیة حقوق احترام سیتم بحث، أي سیاق في. مصادرتھا تمت التي األشیاء إعادة عدم بحق المدرسة

 .المدرسة لسیاسة مخالفة أو قانونیة غیر تكون

 عند الطالب، ویستخدمھا لألخیرة، ملك ھي التعلیمیة المنطقة في والمكاتب والمختبرات الدراسیة الفصول في الموجودة الحواسیب كافة إن
 الحاسوبیة والملفات اإللكترونیة الملفات جمیع ومراجعة إلى الوصول في بالحق التعلیمیة المنطقة تحتفظ. فقط تعلیمیة ألغراض االقتضاء،

. التعلیمیة المنطقة في اإللكتروني والبرید الحاسوب، نظام مع باالقتران مستخدمة أو في واردة أخرى إلكترونیة اتصاالت وأي البیانات وقواعد
 .خاصة أو سریة األنظمة ھذه مثل في واردة معلومات أي تكون أن الطالب یتوقع أال یجب

 التعلیمیة المنطقة وتحتفظ السریة، المرور كلمات استخدام یضمن وال. دونھ من أو الطالب إذن أو بعلم المعلومات ھذه مراجعة للمقاطعة یجوز
 یكون وقد. المعلّم لدى األمان رموز أو المرور كلمات جمیع تسجیل ویجب. المرور كلمة من الرغم على المعلومات إلى الوصول في بالحق
ً  الوصول بھذا للسماح الطالب رفض .تأدیبي إجراء التخاذ سببا
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 الدراسي المنھج خارج واألنشطة الریاضیة األلعابالفصل التاسع: 

ً  ویشمل. بالتلمیذ الخاصة واألنشطة الریاضیة باأللعاب المرتبطة والسیاسات المعلومات الفصل ھذا یشمل  المنھج خارج السلوك قواعد مدونة أیضا
 .الریاضي بالطالب الخاص االرتجاج وبروتوكول

 الریاضیة األلعاب
 قد أھلیة متطلبات أي یستوفوا أن بشرط فیھا المشاركة للطالب یمكن التي الریاضیة األنشطة من متنوعة مجموعة العامة ھامتراك مدارس توفر

ً  األداء تحسین لمادة الطالب استخدام ویُعد. تنطبق  على الحصول الریاضي للمدیر یمكن. ومشاركتھ للطالب الریاضیة األھلیة على سیؤثر انتھاكا
ً  المقدمة األنشطة بجمیع كاملة قائمة  .حالیا

 میشیغان، في الثانویة المدارس في الریاضیة األلعاب لجمعیة االرتجاج لبروتوكوالت التعلیمیة المنطقة في الریاضیة البرامج كافة تمتثل أن یجب
 .الشباب الریاضیین وحمایة االرتجاج بشأن التوعیة على بالتدریب یتعلق ما في المجتمعیة لصحةا وزارة وإرشادات الوالیة، قانون ومتطلبات

 المدارس في الریاضیة األلعاب جمعیة دلیل في المدارس بین للمنافسة مؤھالً  الریاضي/الطالب إبقاء إلى تھدف التي األھلیة إرشادات إیجاد یمكن
 .2023و 2022 للعامین میشیغان في الثانویة

 الطالب توظیف
 علیھ یجب أنھ الطالب اعتقد إذا. المدرسة في نجاحھم مع تتعارض أن یمكن المدرسة خارج وظائف في العمل على الطالب المدرسة تشجع ال

 أي على والحصول قانونیة متطلبات أي لمناقشة بمستشاره االتصال أوالً  علیھ فیجب المدرسة، إلى الذھاب إلى باإلضافة وظیفة على الحفاظ
 .مطلوبة تصاریح

 16 السن دون للقاصرین CA-6 شھادة میشیغان والیة في العمل سن شھادة/والعمل التوظیف لتصاریح مشترك عرض
 سنة 17و 16 العمر من یبلغون الذین للقاصرین CA-7 شھادة میشیغان والیة في العمل سن شھادة/والعمل التوظیف لتصاریح كمشتر عرض

 االرتجاج حاالت
 بجمعیة الخاصة االرتجاج لبروتوكوالت إما التعلیمیة المنطقة في الریاضیة البرامج جمیع تمتثل أن یجب الریاضیین، للطالب السالمة توفیر أجل من

 الریاضیة واألنشطة االرتجاج لحاالت المجلس سیاسة في علیھا المنصوص البروتوكوالت أو میشیغان، في الثانویة المدارس في الریاضیة األلعاب
 یتعلق ما في المجتمعیة الصحة لوزارة التوجیھیة والمبادئ الوالیة قانون متطلبات بجمیع ستفي التي العامة، ھامتراك مدارس في 5340.01 رقم

.حمایة أكثر معاییر ألي االمتثال التعلیمیة المنطقة على ویتعیّن. الشباب الریاضیین وحمایة االرتجاج بشأن التوعیة على بالتدریب
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 الخاص التعلیملفصل العاشر: ا

ً  ویشمل. اإلعاقة ذوي الطالب على تنطبق متعددة وإجراءات سیاسات الفصل ھذا یشمل  وولي الطالب حقوق تفّصل التي السیاسات أیضا
 .اإلعاقة ذوي الطالب وانضباط الوصي/األمر

 اإلعاقة ذوي األطفال لجمیع الصلة ذات الضروریة والخدمات تقییداً  األقل البیئة في المجاني المالئم الحكومي التعلیم التعلیمیة المنطقة وتوفر
 المنطقة وتعتزم. سنة 26و 3 بین أعمارھم تتراوح الذین األطفال» اإلعاقة ذوو األطفال« بمصطلح یُقصد میشیغان، في. بالمدارس الملتحقین
 اإلعاقة ذوي األفراد تعلیم قانون أو 1973 لعام التأھیل إعادة قانون من 504 القسم تعریف إطار في اإلعاقة ذوي الطالب أن من التأكد التعلیمیة

 .المناسبة التعلیمیة بالخدمات وتزویدھم وتقییمھم تحدیدھم یتم

 إلى الوصول یمكن. مجاني مالئم حكومي تعلیم على الطالب حصول لضمان اإلعاقة ذوي األفراد تعلیم قانون في المطلوبة اإلجراءات تصمیم تم
 .ھنا اإلجرائیة الضمانات عن نسخة

 اإلعاقة، ذوي األفراد لتعلیم الفیدرالي القانون بموجب مطلوب ھو كما ،)IEP( الفردي التعلیم لبرنامج المؤھلین غیر اإلعاقة ذوي للطالب یمكن
 الطالب كان إذا 1973 لعام الفیدرالي التأھیل إعادة قانون من 504 القسم بموجب الخدمات على للحصول التأھل

 الرئیسیة؛ الحیاتیة األنشطة من أكثر أو نشاط من كبیر حد إلى تحد عقلیة أو بدنیة إعاقة من یعاني .1
 أو

  العقلیة؛ أو البدنیة اإلعاقة من سجل لدیھ .2
 أو

 عقلیة أو جسدیة إعاقة من یعاني أنھ على یُعتبر .3

 اإلعاقة ذوي الطالب تأدیب
 األمیركیین وقانون) I.D.E.A( اإلعاقة ذوي األفراد تعلیم قانون في علیھا المنصوص واإلجراءات بالحقوق التمتع اإلعاقة ذوي للطالب یحق
 العصیان فعل كان إذا الخاص التعلیم في طالب أي طرد یجوز وال. 1973 لعام التأھیل إعادة قانون من 504 القسم أو ،)A.D.A( اإلعاقة ذوي

 .إعاقتھ عن تعبیراً  ارتكبھ الذي الجسیم السلوك سوء أو

 وسینشئ. المحددة الالئقة غیر السلوكیات من والحد المرغوبة السلوكیات ودعم لتعزیز اإلعاقة ذوي الطالب مع السلوكیة التدخالت استخدام یجب
 المدرسة، عن الفصل یحدث وعندما. ومراقبتھا وتنفیذھا اإلعاقة ذوي لألطفال السلوكیة التدخالت استخدام إجراءات لوضع لجنة المدرسة مجلس
 قرار اتخاذ تاریخ من دراسیة أیام 10 غضون في) MDR( السلوكي المظھر ٍ◌سبب تحدید مراجعة اجتماع عقد یتم التنسیب، تغییر إلى ویؤدي
 .الطالب فصل

 القدر وبنفس الدراسیة، السنة في دراسیة أیام) 10( عشرة إلى تصل لمدة تأدیبیة، ألغراض اإلعاقة ذوي الطالب فصل التعلیمیة للمنطقة یجوز
 أیام) 10( عشرة اإلعاقة ذي الطالب فصل یتجاوز وعندما. تعلیمیة خدمات تقدیم دون ومن المعوقین غیر الطالب على الفصل تطبیق فیھ یتم الذي

 .الفصل أیام الطالب یقضي عندما التعلیمیة الخدمات تقدیم عن مسؤولة المدارس تكون الدراسیة، السنة في تراكمیة

 )الثانویة المدرسة( الثانویة المدرسة إكمال شھادة
 ذات الخدمات أو االنتقالیة الخدمات أو االنتقالي التخطیط أو الخاص التعلیم تقدیم على ینص فردي تعلیم برنامج لدیھ الذي اإلعاقة ذو الطالب یكون

 الطالب تشجیع ویتم. الثانویة المدرسة من سنوات 4 یكمل أن بعد إكمال شھادة على للحصول مؤھالً  الثانویة، المدرسة من سنوات 4 بعد الصلة
.الثانویة المدرسة في صفھ مع التخرج حفل في المشاركة على

https://www.michigan.gov/mde/-/media/Project/Websites/mde/specialeducation/proc-safe/Procedural_Safeguards_Notice.pdf


 وخصوصیتھ الطالب سجالتلفصل الحادي عشر: ا

 .وخصوصیتھ الطالب لسجل والفیدرالیة الحكومیة اإلشعارات الفصل ھذا في السیاسات تشمل

 الدلیل معلومات
 معینة، استثناءات مع العامة، ھامتراك مدارس تحصل أن فیدرالي، قانون وھو ،)FERPA( األسري التعلیم وحقوق الخصوصیة قانون یشترط

 معلومات" عن الكشف التعلیمیة للمنطقة یجوز ولكن،. طفلك تعلیم سجالت من الشخصیة التعریف معلومات عن الكشف قبل الخطیة موافقتك على
ً  ذلك بخالف التعلیمیة المنطقة أبلغتَ  قد تكن لم ما خطیة، موافقة دون من مناسب بشكل المحددة" الدلیل  ویكمن. التعلیمیة المنطقة إلجراءات وفقا

 المنشورات بعض في طفلك تعلیم سجالت من المعلومات من النوع ھذا بتضمین التعلیمیة للمنطقة السماح في الدلیل معلومات من األساسي الغرض
 .المدرسیة

ً  18 عن أعمارھم تزید الذین الطالب أو( طفلھم اسم عن الكشف یریدون ال الذین األوصیاء/األمور أولیاء على یجب  یریدون ال والذین عاما
 األوصیاء/األمور ألولیاء یسمح» بالنشر إذن« استمارة مدرسة كل توفر. دراسیة سنة بكل كتابةً  التعلیمیة المنطقة إخطار) أسمائھم عن الكشف
 .إلغاءه أو الدلیل منشورات في االشتراك باختیار

 :دلیل معلومات أنھا على التالیة المعلومات التعلیمیة المنطقة حددت

 الطالب اسم •
 العنوان •
 الھواتف بأرقام قائمة •
 اإللكتروني البرید عنوان •
 الوالدة ومكان وتاریخ الصورة، •
 الرئیسي الدراسي المجال •
 الحضور تواریخ •
 الصف مستوى •
ً  بھا المعترف والریاضات األنشطة في المشاركة •  رسمیا
 وطولھم الریاضیة الفرق أعضاء وزن •
 الشھادات •
 األوسمة •
 علیھا حصل التي الجوائز •
 حضورھا تم التي األحدث التعلیمیة المؤسسة أو الوكالة •

ً  یمكن ً  یعتبر ال الذي الطالب، معلومات دلیل عن اإلفصاح أیضا  الخارجیة المنظمات إلى عنھ، اإلفصاح تم إذا للخصوصیة انتھاك أنھ على عموما
 خواتم تصنع التي الشركات الحصر، ال المثال سبیل على الخارجیة، المنظمات وتشمل. الوصي/األمر ولي من مسبقة خطیة موافقة دون من

 .السنویة الكتب تنشر أو الفصل

 أي - الدلیل معلومات من فئات بثالث الطلب، عند العسكري، التجنید تزوید التعلیمیة المنطقة على فیدرالیان قانونان یشترط ذلك، إلى باإلضافة
ً  التعلیمیة المنطقة وتوفر. الھاتفیة والقوائم والعناوین األسماء  عن اإلفصاح عدم باختیار لھم تسمح استمارة األوصیاء/األمور ألولیاء سنویا

 الخطیة موافقتھم دون من الدلیل معلومات

 الطالب سجالت
) FERPA( األسري التعلیم وحقوق الخصوصیة قانون بموجب األخرى الطالب سجالت جمیع إلى الوصول حمایة تتم الدلیل، معلومات بخالف
 عن الكشف التعلیمیة المنطقة على یُحظر الفیدرالي، والقانون الوالیة قانون في المحدد النحو على المحدودة الظروف باستثناء. میشیغان وقانون
 األفراد وكذلك البالغ، الطالب أو األوصیاء،/األمور أولیاء من مسبقة خطیة موافقة دون من خارجیة منظمة أو فرد ألي السریة التعلیم سجالت

 .عمر أي في الثانویة بعد ما تعلیمیة مؤسسة ودخلوا جامعیة شھادة على حصلوا الذین

 العائلیة الخدمات مقدّمي مع والمراسالت التأدیبیة والسجالت السلوكیة والبیانات النفسیة والتقاریر االختبار درجات السریة السجالت تشمل
 .والخارجیة

 على السجالت نسخ تكالیف تحمیل ویجوز. عنھا نسخة على والحصول التعلیمیة السجالت جمیع مراجعة األوصیاء/األمور وأولیاء للطالب یحق
 في یرغب التي) السجالت( السجل یحدد المبنى مدیر إلى خطي طلب تقدیم الطالب أو الوصي/األمر ولي على یجب. األوصیاء/األمور أولیاء

 .معاینتھا



 معاینة یمكن اللذین والمكان بالوقت الطالب أو الوصي/األمر ولي وإخطار للوصول ترتیبات المبنى مدیر سیتخذ عمل، أیام 10 غضون في
 .فیھما السجالت

ً  أن یعتقدون عندما الطالب سجل تعدیل البالغین والطالب األوصیاء/األمور ألولیاء یحق  مضللة أو دقیقة غیر السجل في الواردة المعلومات من أیا
ً  الطالب سجل تعدیل طلب البالغ الطالب أو الوصي/األمر ولي على ویجب. الطالب خصوصیة تنتھك أو  إبالغ سیتم الطلب، رفض تم وإذا خطیا

 .المسألة ھذه بشأن استماع جلسة عقد في بحقھ البالغ الطالب أو الوصي/األمر ولي

 األسري التعلیم وحقوق الخصوصیة قانون انتھكت قد التعلیمیة المنطقة أن اعتقدوا إذا األمیركیة التعلیم وزارة إلى شكوى تقدیم لألفراد یحق
)FERPA.( 

 االستبیانات
 ً  من التعلیمیة، للمنطقة الدراسي المنھج أو المدرسي البرنامج من كجزء طالب، أي من یُطلب ال ،)PPRA( التالمیذ حقوق حمایة تعدیل مع تماشیا

ً  كان إذا( الطالب من مسبقة خطیة موافقة دون  األوصیاء،/األمور أولیاء من متحرر، غیر قاصراً  كان إذا أو،) متحرراً  قاصراً  أو بالغاً، شخصا
 :یلي بما تتعلق معلومات یكشف تقییم أو تحلیل أو استبیان أي في المشاركة أو تقدیم

 األوصیاء؛/ألمورا أولیاء أو للطالب السیاسیة المعتقدات أو االنتماءات •
 أسرتھ؛ أو للطالب النفسیة أو العقلیة المشاكل •
 الجنسیة؛ المواقف أو السلوك •
 المھین؛ أو الذاتي التجریم أو للمجتمع المعادي أو القانوني غیر السلوك •
 وثیقة؛ أسریة عالقات بھم تربطھم الذین اآلخرین لألفراد النقدیة التقییمات •
 والوزراء؛ واألطباء المحامین مثل قانونیاً، بھا المعترف والمماثلة المتمیزة العالقات •
 أو األوصیاء؛/األمور أولیاء أو للطالب الدینیة المعتقدات أو االنتماءات أو الممارسات •
 ).البرنامج ھذا إطار في المالیة المساعدة لتلقي أو برنامج في للمشاركة األھلیة لتحدید القانون یقتضیھ ما بخالف( الدخل •

 السریة
 ً  المتضررة بالظروف فقط األوصیاء/األمور أولیاء مع المناقشة تتعلق أن یمكن ،)FERPA( األسري التعلیم وحقوق الخصوصیة قانون مع تماشیا

ً  آخرین أطفال بشأن المناقشة وتُعتبر.  بأطفالھم المحیطة  ).FERPA( األسري التعلیم وحقوق الخصوصیة لقانون انتھاكا

 األمور أولیاء حقوق إشعارات: عشر الثاني الفصل

 اآلفات، مبیدات تطبیق وإخطار المشردة، األسر حقوق األقسام وتشمل. الفیدرالیة الحكومة وعن الوالیة عن الصادرة اإلشعارات الفصل ھذا یشمل
 .أطفالھم معلّمي حول معلومات إلى الوصول في األوصیاء/األمور أولیاء وحقوق

 المعلّمین مؤھالت
 :ذلك في بما المھنیین، والمساعدین طالبھم معلّمي مؤھالت عن معلومات طلب األوصیاء/األمور ألولیاء یجوز

 التعلیم؛ المعلم فیھا یقدّم التي والمجاالت الصف لمستویات الوالیة في والترخیص التأھیل معاییر استوفى قد المعلّم كان إذا ما •
 التأھیل معاییر عن التنازل خاللھ من یتم آخر مؤقت وضع أو طارئة حالة ظل في بالتدریس یقوم المعلّم كان إذا ما •

 بالوالیة؛ الخاصة والترخیص
 شھادتھ؛ تخصص مجال في بالتدریس یقوم المعلّم كان إذا ما •
 .مؤھالتھم كذلك، األمر كان وإذا لطالبك، خدمات یقدّمون مھنیین مساعدین أو تعلیمیین مساعدین أي كان إذا ما •

 التعلیم في المشرد الطفل حق
 التعریف یستوفون الذین لألطفال ومالئم مجاني عام تعلیم توفیر سیتم: 5111.01 رقم العامة ھامتراك مدارس في المشردین الطالب سیاسة

. كمشردین وضعھم أساس على فصلھم أو وصمھم یتم ولن التعلیمیة المنطقة في اآلخرین الطالب جمیع مثل الطریقة بنفس» للمشردین« الفیدرالي
 أو إداریة توجیھیة مبادئ أو سیاسة أي تطبیق أو تفسیر یتم لن. اإلقامة على دلیل وجود عدم على بناءً  التسجیل من مشّرد طالب أي یُحرم لن

 .المدرسة في نجاحھم أو حضورھم أو المشردین األطفال تسجیل تمنع بطریقة للمجلس ممارسة

 :ذلك في بما التعلیمیة المنطقة في اآلخرین للطالب مماثلة المشردین للطالب خدمات تقدیم سیتم

 النقل؛ خدمات •
 التعلیم قانون من األول الباب بموجب المقدمة الخدمات ذلك في بما األھلیة معاییر المشرد الطالب فیھا یستوفي التي التعلیمیة الخدمات •

 ذوي للطالب التعلیمیة والبرامج اإلعاقة، ذوي لألطفال التعلیمیة والبرامج المماثلة، والمحلیة الحكومیة البرامج أو والثانوي االبتدائي

https://go.boarddocs.com/mi/hamtps/Board.nsf/Public%23


 اإلنكلیزیة؛ اللغة في المحدودة الكفاءة
 والتقني؛ المھني التعلیم برامج •
 والمتفوقین؛ الموھوبین للطالب برامج •
 .المدرسیة ذیةالتغ وبرامج •

 ما في المشردین لألطفال المحلي االتصال إشراف تحت وسیكونون التسجیل للمشردین الفیدرالي التعریف یستوفون الذین المشردین للطالب یمكن
 .التسجیل بإجراءات یتعلق

 اإلنكلیزیة اللغة متعلّمو
ً  المدرسة توفر  التي الصعبة الوالیة معاییر نفس واستیفاء األكادیمیة المواد في عالیة مستویات لتحقیق اإلنكلیزیة اللغة متعلمي من للمقیمین فرصا

 .األطفال جمیع یستوفیھا أن المتوقع من

 :یمكنھم كیف اإلنكلیزیة اللغة متعلمي على األوصیاء/األمور أولیاء إبالغ سیتم

 أطفالھم؛ تعلیم في المشاركة .1
 متنوع، تعلیم إطار في عالیة مستویات وتحقیق اإلنكلیزیة، اللغة في الكفاءة تحقیق على أطفالھم مساعدة في نشطة بصورة المشاركة .2

 الطالب؛ جمیع من المتوقعة للوالیة الصعبة األكادیمیة المعاییر واستیفاء
 .الوالیة في األمور ألولیاء االستشاریة اللجنة في والعمل والمشاركة .3

ً  اإلنكلیزیة اللغة في المحدودة الكفاءة تكون أن ینبغي ال  المنھج خارج اإلضافیة البرامج أو التعلیمیة البرامج في المتساویة المشاركة أمام عائقا
 محدودة بكفاءة یتمتعون أنھم على تحدیدھم تم الذین الطالب بأن تفید التي التعلیمیة المنطقة ھذه سیاسة فإنھا وبالتالي،. التعلیمیة للمنطقة الدارسي

 التعلیمي البرنامج إلى الوصول وفي اإلنكلیزیة اللغة في الكفاءة اكتساب في لمساعدتھم إضافیین وتعلیم دعم على سیحصلون اإلنكلیزیة اللغة في
 لالستفسار اإلنكلیزیة اللغة تعلم إدارة بمدیر االتصال األوصیاء/األمور أولیاء على یجب. التعلیمیة المنطقة تقدّمھ الذي الدراسي المنھج وخارج

 .التعلیمیة المنطقة تقدّمھا التي التقییم وبرامج تإجراءا عن

 المعلّمین مؤھالت" طالب لكل النجاح" قانون بموجب المطلوبة األمور أولیاء إشعارات
 في بما المناسب، الوقت في التعلیمیة المنطقة وستقدمھا ألطفالھم الدراسیة الفصول لمعلّمي المھنیة المؤھالت یطلب أن الوصي/األمر لولي یجوز
 :كان إذا ما األقل، على ذلك،

 التعلیم؛ فیھا یقدّم التي والمجاالت الصف لمستویات الوالیة في والترخیص التأھیل معاییر استوفى قد المعلّم •
 .آخر مؤقت وضع أي أو الطوارئ حالة في یعلّم المعلّم •
 .شھادتھ اختصاص مجال في یعلّم المعلّم •
 .مؤھالتھم كذلك، األمر كان وإذا للطالب، خدمات یقدّمون المھنیون المساعدون •

 االختبارات شفافیة
 .موحدة اختبارات إجراء الطالب من التعلیمیة والمنطقة الوالیة تطلب

 األول الباب من الطالب/األمر ولي/المدرسة اتفاق
ً  الجمیع یعمل عندما أفضل بشكل یتعلّمون الطالب أن بفكرة العامة ھامتراك مدارس تلتزم  اتفاق إن. التعلّم على التشجیع أجل من معا

ً  للعمل والموظفین والعائالت الطالب بین اتفاق ھو األول الباب من الطالب/األمر ولي/المدرسة  مراجعة یُرجى. الطالب تحصیل لدعم كفریق معا
 في طفلك بتقدّم صلتھ حیث من الخریف فصل في األمور وأولیاء المعلّمین بین ما المؤتمر خالل معك مناقشتھ وستتم. طفلك مع أدناه االتفاق ھذا

 .طفلك تعلیم في ومشاركتك دعمك على لك شكراً . المدرسة

 الجزء األول، الباب من الممولة والبرامج والخدمات األنشطة في المشاركین الطالب على األوصیاء/األمور وأولیاء العامة ھامتراك مدارس توافق
A والثانوي االبتدائي التعلیم قانون من )ESEA) (وجمیع األوصیاء،/األمور أولیاء سیتقاسم كیف یحدد االتفاق ھذا أن على ،)المؤھلین لألطفال 

 من األوصیاء/األمور وأولیاء المدرسة ستنشئ التي والعملیات للطالب األكادیمي التحصیل بتحسین المتعلقة المسؤولیة والطالب المدرسة، موظفي
 .وتدعمھا العالیة میشیغان معاییر تحقیق في األطفال تساعد أن شأنھا من شراكة خاللھا

 :المدرسة مسؤولیات
 :التالیة بالطرق والعائالت الطالب سندعم معلّمین، بصفتنا

 للطالب األكادیمي التحصیل معاییر تلبیة من المشاركین األطفال تمّكن وفعالة داعمة تعلیمیة بیئة في الجودة عالیَي والتعلیم المنھج توفیر •
 .میشیغان في



ً ( األمور وأولیاء المعلّمین بین ما مؤتمرات عقد •  .حدة على طفل كل بإنجازات مرتبط ألنھ االتفاق ھذا خاللھا یُناقَش) األقل على سنویا
 .أطفالھم تقدم عن متكررة بتقاریر األوصیاء/ األمور أولیاء تزوید •
 .الموظفین إلى للوصول معقولة بإمكانیة األوصیاء/األمور أولیاء تزوید •
 .الدراسیة الفصول أنشطة ومراقبة أطفالھم، صف في والمشاركة للتطوع األوصیاء/األمور ألولیاء فرص توفیر •

 الوصي/األمر ولي مسؤولیات
 :التالیة بالطرق طفلي تعلم سأدعم الوصي،/الوالدین أحد بصفتي

 .التأخر/الحضور مراقبة •
 .المنزلیة الواجبات اكتمال من التأكد •
 .العامة ھامتراك بمدارس الخاص الطالب سلوك قواعد دعم •
 .الفیدیو وألعاب والھاتف التلفاز مشاھدة الحصر، ال المثال سبیل على ذلك، في بما طفلي مشاھدة وقت مراقبة •
 .المدرسة ترعاھا التي األنشطة من وغیرھا والمعلمین األمور أولیاء بین ما المؤتمرات حضور •
 .اإلمكان قدر لطفلي الدراسي الفصل في التطوع •
 .طفلي بتعلیم المتعلقة القرارات في االقتضاء، بحسب المشاركة، •
 طریق عن إما طفلي مدرسة من المتلقاة اإلشعارات جمیع قراءة خالل من المدرسة مع أتواصل وسوف طفلي بتعلیم اطالع على البقاء •

 .االقتضاء عند واالستجابة الفور، على البرید طریق عن أو طفلي
 في المتكاملة المستمر التحسین عملیة في الوصي/األمر ولي ممثل مثل للسیاسات، استشاریة مجموعات على اإلمكان، قدر العمل، •

 .إلخ ،)PIC( األمور أولیاء مشاركة لجنة أو/و األول، الباب في األمور ألولیاء االستشاري والمجلس ،)MICIP( میشیغان

 الطالب مسؤولیات
 التحدید، وجھ وعلى.  العالیة میشیغان معاییر وتحقیق األكادیمي تحصیلي لتحسین المسؤولیة سأتشارك العامة، ھامتراك مدارس في طالب بصفتي
 :یلي بما سأقوم

 .العامة ھامتراك بمدارس الخاص الطالب سلوك بقواعد االلتزام •
 .ذلك إلى أحتاج عندما المساعدة وطلب یوم كل المدرسي بواجبي القیام •
 .المدرسة وقت خارج یوم كل األقل على دقیقة 30 لمدة القراءة •
 .األوصیاء /األمور أولیاء إلى یوم كل المدرسة من خاللي من المتلقاة والمعلومات كافة اإلشعارات تقدیم •

.بمسؤولیاتنا االلتزام على ونوافق الطالب/األمر ولي/المدرسة اتفاق وناقشنا قرأنا لقد



 الخامس الصف حتى الروضة صف من التصحیحیة للتدابیر التوجیھیة المبادئ مصفوفة: أ الملحق

 الخامس الصف حتى الروضة صف من التصحیحیة للتدابیر التوجیھیة المبادئ

 الدراسي الفصل في اإلدارة تتم

 السلوكیات
 الصغیرة:

 ترتیب المخالفات     

 التنمر والسلوكیات العدوانیة األخرى

 
 اإللكترونیة االتصال أجھزة/الخلیویة الھواتف أجھزة

 اللیزر ومؤشرات
 أو بالممتلكات الضرر إلحاق النشر لحقوق الخاضعة المواد انتھاك

 المخالفة األولى: التعلیقات التصحیحیة التسبب باضطراب في المدرسة االستحواذ/السرقة

 الدراسي الفصل في عواقب: الثانیة المخالفة اللعب الفوضوي العراك االدعاءات الكاذبة عدم التعاون انتھاك قواعد اللباس

 البالغین/التدریس ھیئة أعضاء إطاعة عدم/األوامر عصیان اإلخالل بالحشمة اللغة غیر الالئقة
 التسجیل وقبل المدرسة خارج السلوك سوء األدوات الشبیھة باألسلحة

 الذاتي التقییم ورقة: الثالثة المخالفة

 خیانة األمانة المدرسیة انتھاك أجھزة الحمایة الشخصیة العصیان المستمر اإلبراز العلني للعواطف
 إساءة استخدام التكنولوجیا*

 األمور بأولیاء االتصال: الرابعة المخالفة

 الصفوف عن التغیب أو إذن بغیر التغیب التلكؤ الغیر، ممتلكات على التعدي
   

 ولي بین اجتماع: المكتب إلى االنضباط إحاالت: الخامسة المخالفة
 اإلداري والمسؤول األمر

 تتم اإلدارة في المكتب
 

 المخالفة الخامسة المخالفة الرابعة المخالفة الثالثة المخالفة الثانیة المخالفة األولى السلوك

 السلوكیات
 الكبیرة

 بسبب المكتب إلى انضباط إحاالت 3 من أكثر
 )موثقة( صغیرة سلوكیات

 التوصیة لتحدید السلوك بشأن اجتماع :المكتب إلى انضباط إحالة
 2 المستوى من

 متعدد بدیل وإجراء اإلداري والمسؤول األمر ولي بین اجتماع
 الفصل عن األیام

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 متعدد الدعم نظام فریق اجتماع واحد لیوم وفصل اإلداري

 المستویات

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 أیام لثالثة وفصل اإلداري

 السلوكي التقییم  المستویات متعدد الدعم نظام فریق اجتماع
 السلوكي التدخل خطة/الوظیفي

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع :المكتب إلى انضباط إحالة
  أیام لخمسة وفصل اإلداري

 المستویات متعدد الدعم نظام فریق اجتماع
 العواقب لتحدید المجلس اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة

 التنمر وسلوكیات
 عدوانیة أخرى

 والممارسة األمور بأولیاء االتصال: المكتب إلى انضباط إحالة
 التصحیحیة

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 أیام لثالثة وفصل التنمر مكافحة عقد اإلداري،

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع :المكتب إلى انضباط إحالة
 أیام سبعة إلى لخمسة وفصل اإلداري

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 أیام لعشرة وفصل اإلداري

 العواقب لتحدید المجلس اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة

 
 اإللكترونیة االتصال أجھزة/الخلیویة الھواتف أجھزة

 اللیزر ومؤشرات 

 وإعادتھا الموظفین، قبل من مصادرتھا: المكتب إلى انضباط إحالة
 األمور بأولیاء االتصال: المكتب إلى انضباط إحالة الیوم نھایة في

 لمدة الخلیوي الھاتف بشأن تعاھد: المكتب إلى انضباط إحالة
 اإلداري والمسؤول األمر ولي بین اجتماع أسبوعین،

 لمدة الخلیوي الھاتف بشأن تعاھد: المكتب إلى انضباط إحالة
 اإلداري والمسؤول األمر ولي بین اجتماع. أسابیع أربعة

 غیر ألجل الخلیوي الھاتف مصادرة: المكتب إلى انضباط إحالة
 محدد

 أو االبتزاز اإلكراه، االستالب
 اإلنذارات الكاذبة •
 االدعاءات الكاذبة •
 األدوات الشبیھة باألسلحة •

 والممارسة األمور بأولیاء االتصال: المكتب إلى انضباط إحالة
 التصحیحیة

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 الفصل عن بدیل وإجراء اإلداري

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 واحد لیوم وفصل اإلداري

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 أیام ثالثة إلى یصل وفصل اإلداري

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 أیام ثالثة إلى یصل وفصل اإلداري

 2 المستوى من التوصیة لتحدید السلوك بشأن اجتماع

 النشر لحقوق الخاضعة المواد انتھاك •

 المدرسة في باضطراب التسبب •

 المدرسة لقواعد مستمر انتھاك •

  التعاون في الفشل •
 أعضاء إطاعة عدم/األوامر عصیان •

 البالغین/التدریس ھیئة

 المدرسیة خیانة األمانة •

 التلكؤ/الغیر ممتلكات على التعدي •

 والممارسة األمور بأولیاء االتصال: المكتب إلى انضباط إحالة
 التصحیحیة

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 الفصل عن بدیل وإجراء اإلداري

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 الفصل عن األیام متعدد بدیل وإجراء اإلداري

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
  واحد لیوم وفصل اإلداري

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 یومین حتى یصل وفصل اإلداري

 2 المستوى من التوصیة لتحدید السلوك بشأن اجتماع

 استحواذ/سرقة أو بالممتلكات الضرر إلحاق

 والممارسة األمور بأولیاء االتصال: المكتب إلى انضباط إحالة
 المدرسة خدمة - التصحیحیة

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 الفصل عن بدیل وإجراء اإلداري

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 واحد لیوم وفصل اإلداري

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 أیام ثالثة إلى یصل وفصل اإلداري

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 أیام خمسة إلى یصل وفصل اإلداري

 المضایقة التمییزیة
 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة

 واحد یوم إلى یصل فصل أو الفصل عن بدیل وإجراء اإلداري

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 لتحدید السلوك بشأن اجتماع أیام ثالثة إلى یصل وفصل  اإلداري

 2 المستوى من التوصیة
 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة

 السلوكي الفریق اجتماع أیام خمسة إلى یصل وفصل اإلداري

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 السلوكي الفریق اجتماع أیام سبعة إلى یصل وفصل اإلداري

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 لتحدید المجلس اجتماع أو أیام عشرة إلى یصل وفصل اإلداري
   العواقب



 )تابع( الخامس الصف حتى الروضة صف من التصحیحیة للتدابیر التوجیھیة المبادئ

 السلوكیات الكبیرة (تابع):

 لتواصل غیر الالئق •

 اإلخالل بالحشمة •

 والممارسة األمور بأولیاء االتصال: المكتب إلى انضباط إحالة
 التصحیحیة

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 الفصل عن بدیل وإجراء اإلداري

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 واحد لیوم وفصل اإلداري

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 أیام ثالثة حتى یصل وفصل اإلداري

 2 المستوى من التوصیة لتحدید السلوك بشأن اجتماع

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 أیام أربعة إلى یصل وفصل اإلداري

 السلوكي الفریق اجتماع

 فوضوي ولعب الئق غیر جسدي اتصال
 مفرط

 والممارسة األمور بأولیاء االتصال: المكتب إلى انضباط إحالة
 التصحیحیة

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 الفصل عن بدیل وإجراء اإلداري

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 الفصل عن األیام متعدد بدیل وإجراء اإلداري

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 واحد لیوم وفصل اإلداري

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع :المكتب إلى انضباط إحالة
 یومین حتى یصل وفصل اإلداري

 2 المستوى من التوصیة لتحدید السلوك بشأن اجتماع

 والممارسة األمور بأولیاء االتصال: المكتب إلى انضباط إحالة انتھاك أجھزة الحمایة الشخصیة
 التصحیحیة 

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 اإلداري

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 الفصل عن بدیل وإجراء اإلداري

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 الفصل عن بدیل وإجراء اإلداري

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 الفصل عن بدیل وإجراء اإلداري

 التدخین/استخدام السجائر
 والممارسة األمور بأولیاء االتصال: المكتب إلى انضباط إحالة

 التصحیحیة
 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة

 واحد یوم إلى یصل فصل أو الفصل عن بدیل وإجراء اإلداري

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 أیام ثالثة إلى یصل وفصل اإلداري

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 أیام خمسة إلى یصل وفصل اإلداري

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 أیام سبعة إلى یصل وفصل اإلداري

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة إساءة استخدام التكنولوجیا**
 واحد یوم إلى یصل فصل أو الفصل عن بدیل وإجراء اإلداري

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 أیام ثالثة حتى یصل وفصل اإلداري

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 أیام خمسة إلى یصل وفصل اإلداري

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 أیام سبعة إلى یصل وفصل اإلداري

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع :المكتب إلى انضباط إحالة
 لتحدید المجلس اجتماع أو أیام عشرة إلى یصل وفصل اإلداري

 العواقب

 سلوكیات غیر آمنة/خطیرة
 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة

 الفصل عن األیام متعدد بدیل وإجراء اإلداري
 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة

 واحد لیوم وفصل اإلداري

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع :المكتب إلى انضباط إحالة
 أیام ثالثة حتى یصل وفصل اإلداري

 2 المستوى من التوصیة لتحدید السلوك بشأن اجتماع

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
    أیام خمسة إلى یصل وفصل اإلداري

 السلوكي الفریق اجتماع

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
    أیام سبعة إلى یصل وفصل اإلداري

 السلوكي الفریق اجتماع

 العراك
 یوم بین وفصل السلوك بشأن اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة

 أیام ثالثة إلى
 أربعة بین وفصل السلوك بشأن اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة

 أیام ستة إلى
 لعشرة وفصل السلوك بشأن اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة

 العواقب لتحدید المجلس اجتماع :المكتب إلى انضباط إحالة أیام

 

 الكیمیائیةوالمواد األلعاب الناریة والمتفجرات  •

 األسلحة واألدوات الخطیرة •

 الكحول/المواد الكیمیائیة •

 المزیفة والمواد المخدرة والمواد المخدرات، •

 العصابات والمسائل المرتبطة بالعصابات •

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 یصل وفصل اإلداري

 إلى ثالثة أیام

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع :المكتب إلى انضباط إحالة
 أیام خمسة حتى یصل وفصل اإلداري

 2 المستوى من التوصیة لتحدید السلوك بشأن اجتماع

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع :المكتب إلى انضباط إحالة
 السلوكي الفریق اجتماع أیام سبعة حتى یصل وفصل اإلداري

 العواقب لتحدید المجلس اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة

 

 الحرق المتعمد
 المجلس واجتماع أیام لعشرة فصل: المكتب إلى انضباط إحالة

 الطرد لتحدید

    

 سلوك جنسي جنائي
 المجلس واجتماع أیام لعشرة فصل: المكتب إلى انضباط إحالة

 الطرد لتحدید

    

 األسلحة الناریة
 المجلس واجتماع أیام لعشرة فصل: المكتب إلى انضباط إحالة

 الطرد لتحدید
    

 االعتداء/الجسدي االعتداء
 المدرسة موظفي أحد على الجسدي

 المجلس واجتماع أیام لعشرة فصل: المكتب إلى انضباط إحالة
 العواقب لتحدید

    

 أو المدرسة مرافق في مطرود أو مفصول طالب
 المدرسیة األنشطة یحضر

 اإلداري والمسؤول األمر ولي بین اجتماع

    

 
 .األكادیمیة غیر أو/و المناسبة غیر األمور من غیرھا أو نصوص أو صور أو فیدیوھات على الجھاز یحتوى: الصغیرة *
 بطبیعتھا جنسیة/عنیفة صور أو/و موسیقى أو/و أصوات أو/و مواقع على الجھاز یحتوى: الكبیرة* 

  المدرسة في االجتماعي العامل أو المدرسة في النفس علم أخصائي أو الدراسي الفصل معلّم أو اإلداري، المسؤول أو األمر ولي أو الطالب: السلوك بشأن اجتماع



 عشر الثاني الصف حتى السادس الصف من التصحیحیة للتدابیر التوجیھیة المبادئ مصفوفة: أ الملحق

 عشر الثاني الصف حتى السادس الصف من التصحیحیة للتدابیر التوجیھیة المبادئ

 السلوكیات الصغیرة

 ترتیب المخالفات
     

 التنمر والسلوكیات العدوانیة األخرى المخالفة األولى: التعلیقات التصحیحیة

 
 اإللكترونیة االتصال أجھزة/الخلیویة الھواتف أجھزة

 اللیزر ومؤشرات
 التسبب باضطراب في المدرسة استحواذ/سرقة أو بالممتلكات الضرر إلحاق النشر لحقوق الخاضعة المواد انتھاك

 عواقب: الثانیة المخالفة
 الدراسي الفصل في

 اللغة غیر الالئقة العراك االدعاءات الكاذبة عدم التعاون انتھاك قواعد اللباس

 التسجیل وقبل المدرسة خارج السلوك سوء األدوات الشبیھة باألسلحة البالغین/التدریس ھیئة أعضاء إطاعة عدم/األوامر عصیان اإلخالل بالحشمة مفرط فوضوي ولعب الئق غیر جسدي اتصال الذاتي التقییم ورقة: الثالثة المخالفة

 التكنولوجیا*إساءة استخدام  خیانة األمانة المدرسیة انتھاك أجھزة الحمایة الشخصیة العصیان المستمر اإلبراز العلني للعواطف األمور بأولیاء االتصال: الرابعة المخالفة

: المكتب إلى االنضباط إحاالت: الخامسة المخالفة
 الصفوف عن التغیب  أو إذن بغیر التغیب التلكؤ الغیر، ممتلكات على التعدي اإلداري والمسؤول األمر ولي بین اجتماع

   

 السلوكیات الكبیرة

 بسبب المكتب إلى انضباط إحاالت 3
 صغیرة سلوكیات

 لتحدید السلوك بشأن اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة

 2 المستوى من التوصیة
 األیام متعدد بدیل وإجراء اإلداري والمسؤول األمر ولي بین اجتماع

 الفصل عن

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
   واحد لیوم وفصل اإلداري

 المستویات متعدد الدعم نظام فریق اجتماع

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
   أیام لثالثة وفصل اإلداري

 السلوكي التقییم المستویات متعدد الدعم نظام فریق اجتماع  
 السلوكي التدخل خطة/الوظیفي

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
    أیام لخمسة وفصل اإلداري

 المستویات متعدد الدعم نظام فریق اجتماع 
 لتحدید المجلس اجتماع :المكتب إلى انضباط إحالة

 العواقب 

 التنمر والسلوكیات العدوانیة األخرى
 والممارسة األمور بأولیاء االتصال: المكتب إلى انضباط إحالة

 التصحیحیة
 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة

  أیام لثالثة وفصل التنمر مكافحة عقد اإلداري،

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 أیام سبعة إلى خمسة من وفصل اإلداري

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع :المكتب إلى انضباط إحالة
 أیام لعشرة وفصل اإلداري

 العواقب لتحدید المجلس اجتماع :المكتب إلى انضباط إحالة

 اإللكترونیة االتصال أجھزة/الخلیویة الھواتف أجھزة

 اللیزر ومؤشرات
 وإعادتھا الموظفین، قبل من مصادرتھا :المكتب إلى انضباط إحالة

 األمور بأولیاء االتصال: المكتب إلى انضباط إحالة الیوم نھایة في
 لمدة الخلیوي الھاتف بشأن تعاھد: المكتب إلى انضباط إحالة

 اإلداري والمسؤول األمر ولي بین اجتماع أسبوعین،

 أربعة لمدة الخلیوي الھاتف بشأن تعاھد: المكتب إلى انضباط إحالة
 اإلداري والمسؤول األمر ولي بین اجتماع أسابیع،

 محدد غیر ألجل الخلیوي الھاتف مصادرة :المكتب إلى انضباط إحالة

 أو االبتزاز اإلكراه، االستالب •
 اإلنذارات الكاذبة •
 االدعاءات الكاذبة •
 األدوات الشبیھة باألسلحة •

 والممارسة األمور بأولیاء االتصال: المكتب إلى انضباط إحالة
 التصحیحیة

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 الفصل عن بدیل وإجراء اإلداري

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 واحد لیوم وفصل اإلداري

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 أیام ثالثة حتى یصل وفصل اإلداري

 اإلداري والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 أیام ثالثة حتى یصل وفصل

 2 المستوى من التوصیة لتحدید السلوك بشأن اجتماع

 النشر لحقوق الخاضعة المواد انتھاك •

 التسبب باضطراب في المدرسة •

 أعضاء إطاعة عدم/األوامر عصیان •
 البالغین/التدریس ھیئة

 المدرسة انتھاك مستمر لقواعد           •

 عدم التعاون •

 خیانة األمانة المدرسیة •

 التلكؤ/الغیر ممتلكات على التعدي •

 والممارسة األمور بأولیاء االتصال: المكتب إلى انضباط إحالة
 التصحیحیة

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 الفصل عن بدیل وإجراء اإلداري

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 الفصل عن األیام متعدد بدیل وإجراء اإلداري

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
  واحد لیوم وفصل اإلداري

 اإلداري والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 یومین حتى یصل وفصل

 2 المستوى من التوصیة لتحدید السلوك بشأن اجتماع

 استحواذ/سرقة أو بالممتلكات الضرر إلحاق
 والممارسة األمور بأولیاء االتصال: المكتب إلى انضباط إحالة

 التصحیحیة
 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة

 واحد یوم إلى یصل فصل أو الفصل عن بدیل وإجراء اإلداري

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 أیام خمسة إلى یصل وفصل اإلداري

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 أیام سبعة حتى یصل وفصل اإلداري

 اإلداري والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 أیام عشرة إلى یصل وفصل

 المضایقة التمییزیة
 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة

 واحد یوم إلى یصل فصل أو الفصل عن بدیل وإجراء اإلداري

 
 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 لتحدید السلوك بشأن اجتماع أیام ثالثة إلى یصل وفصل  اإلداري

 2 المستوى من التوصیة

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 أیام خمسة إلى یصل وفصل اإلداري

 السلوكي الفریق اجتماع

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 السلوكي الفریق اجتماع أیام سبعة حتى یصل وفصل اإلداري

 اإلداري والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 العواقب لتحدید المجلس اجتماع أو أیام عشرة إلى یصل وفصل

  



 )تابع( عشر الثاني الصف حتى السادس الصف من التصحیحیة للتدابیر التوجیھیة المبادئ

 
 اإلداري والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة تزویر السجالت

 واحد لیوم فصل أو الفصل عن بدیل وإجراء

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 أیام ثالثة حتى یصل وفصل اإلداري

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 أیام خمسة إلى یصل وفصل اإلداري

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 أیام سبعة حتى یصل وفصل اإلداري

 اإلداري والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 أیام عشرة إلى یصل وفصل

 التواصل غیر الالئق •
 اإلخالل بالحشمة •

 والممارسة األمور بأولیاء االتصال: المكتب إلى انضباط إحالة
 التصحیحیة

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع :المكتب إلى انضباط إحالة
 الفصل عن بدیل وإجراء اإلداري

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 واحد لیوم وفصل اإلداري

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 لتحدید السلوك بشأن اجتماع أیام ثالثة إلى یصل وفصل  اإلداري

 2 المستوى من التوصیة

 اإلداري والمسؤول األمر ولي بین اجتماع :المكتب إلى انضباط إحالة
  أیام أربعة حتى یصل وفصل

 السلوكي الفریق اجتماع

 مفرط فوضوي ولعب الئق غیر جسدي اتصال
 والممارسة األمور بأولیاء االتصال: المكتب إلى انضباط إحالة

 التصحیحیة
 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة

 الفصل عن بدیل وإجراء اإلداري
 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة

 الفصل عن األیام متعدد بدیل وإجراء اإلداري

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
  واحد لیوم وفصل اإلداري

 اإلداري والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 یومین حتى یصل وفصل

 2 المستوى من التوصیة لتحدید السلوك بشأن اجتماع

 الشخصیة انتھاك أجھزة الحمایة

 والممارسة األمور بأولیاء االتصال: المكتب إلى انضباط إحالة
 التصحیحیة

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة اإلداري

 الفصل عن بدیل وإجراء اإلداري

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 الفصل عن بدیل وإجراء اإلداري

 اإلداري والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 الفصل عن بدیل وإجراء

 التدخین/استخدام السجائر
 والممارسة األمور بأولیاء االتصال: المكتب إلى انضباط إحالة

 التصحیحیة
 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة

 واحد لیوم فصل أو الفصل عن بدیل وإجراء اإلداري

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 أیام ثالثة إلى یصل وفصل اإلداري

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 أیام خمسة حتى یصل وفصل اإلداري

 اإلداري والمسؤول األمر ولي بین اجتماع :المكتب إلى انضباط إحالة
 أیام سبعة حتى یصل وفصل

 اإلداري والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة إساءة استخدام التكنولوجیا**

 واحد لیوم فصل أو الفصل عن بدیل وإجراء

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 أیام ثالثة حتى یصل وفصل اإلداري

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 أیام سبعة إلى یصل وفصل اإلداري

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 أیام عشرة حتى یصل وفصل اإلداري

 لتحدید المجلس اجتماع :المكتب إلى انضباط إحالة
 العواقب 

 سلوكیات غیر آمنة/خطیرة
 اإلداري والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة

 )أیام لخمسة( مجتمعیة وخدمة
 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة

 واحد لیوم وفصل اإلداري

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 أیام سبعة إلى خمسة من وفصل اإلداري

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 العواقب لتحدید المجلس اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة  أیام لعشرة وفصل اإلداري

 العراك
 إلى یوم بین وفصل السلوك بشأن اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة

 أیام ثالثة

 بین وفصل السلوك بشأن اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 أیام ستة إلى أربعة

 لعشرة وفصل السلوك بشأن اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 العواقب لتحدید المجلس اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة أیام

 

 الكیمیائیة والمواد والمتفجرات الناریة األلعاب

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 أیام 3 إلى یصل وفصل اإلداري

 المجلس واجتماع أیام لعشرة فصل: المكتب إلى انضباط إحالة
 الطرد لتحدید

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 أیام ستة حتى یصل وفصل اإلداري

 2 المستوى من التوصیة لتحدید السلوك بشأن اجتماع

 والمسؤول األمر ولي بین اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 السلوكي الفریق اجتماع أیام عشرة حتى یصل وفصل اإلداري

 العواقب لتحدید المجلس اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة

 

 األسلحة واألدوات الخطیرة •

 الكحول/المواد الكیمیائیة •

 المخدرات، والمواد المخدرة والمواد المزیفة •

 العصابات والمسائل المرتبطة بالعصابات •

 امتالك مواد خطیرة

 یوم بین وفصل السلوك بشأن اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 أیام ثالثة إلى

 بین وفصل السلوك بشأن اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 أیام ستة إلى أربعة

 وفصل السلوك بشأن اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة
 العواقب لتحدید المجلس اجتماع: المكتب إلى انضباط إحالة أیام لعشرة

 

 الحرق المتعمد
 المجلس واجتماع أیام لعشرة فصل: المكتب إلى انضباط إحالة

 الطرد لتحدید
    

 األسلحة الناریة
 المجلس واجتماع أیام لعشرة فصل: المكتب إلى انضباط إحالة

 الطرد لتحدید

    

 موظفي أحد على الجسدي االعتداء/الجسدي االعتداء
 المدرسة

 المجلس واجتماع أیام لعشرة فصل: المكتب إلى انضباط إحالة
 العواقب لتحدید

    

 أو المدرسة مرافق في مطرود أو مفصول طالب
 المدرسیة األنشطة یحضر

 اإلداري والمسؤول األمر ولي بین اجتماع

    

 
 .األكادیمیة غیر أو/و المناسبة غیر األمور من غیرھا أو نصوص أو صور أو فیدیوھات على الجھاز یحتوى: الصغیرة *

 بطبیعتھا جنسیة/عنیفة صور أو/و موسیقى أو/و أصوات أو/و مواقع على الجھاز یحتوى: الكبیرة **

المدرسة في االجتماعي العامل أو المدرسة في النفس علم أخصائي أو الدراسي الفصل معلّم أو اإلداري، المسؤول أو األمر ولي أو الطالب: السلوك بشأن اجتماع



 
 
 
  

 السلوك قواعد ومدونة األمور أولیاء/الطالب بدلیل إقرار

 على اإللكتروني موقعنا على 2023و 2022 للعامین العامة ھامتراك مدارس دلیل نسخة تقع
https://www.hamtramckschools.org/ .االستمارة وإكمال طفلك، مع الدلیل لمراجعة الموقع ھذا زیارة یُرجى 

 .طفلك معلّم إلى وإعادتھا أدناه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .أدناه المربّع على عالمة وضع یُرجى لمراجعتھ، 2023-2022 الدلیل من مطبوعة نسخة إلى بحاجة كنت إذا

 مراجعة بعد. المطبوعة النسخة مع إلیك االستمارة ھذه إعادة ستتم. لمراجعتھ الدلیل من مطبوعة نسخة إلى أحتاج□ 
 .طفلك معلّم إلى وإعادتھا أدناه االستمارة إكمال یُرجى الدلیل،

ً  الطالب اسم  معلمال اسم                              الصف مطبوعا

 المھمة المعلومات الدلیل ھذا ویصف. العامة ھامتراك لمدارس السلوك قواعد ومدونة األمور أولیاء/الطالب دلیل باستالم نقرّ 
 لقواعد االمتثال على نوافق. الدلیل علیھا یجیب ال أسئلة أي بشأن المدرسة إدارة استشارة علینا أنھ ونفھم المدرسة حول

 من بأنھ نقر للتغییر، بالضرورة عرضة ھي علیھا المنصوص والسیاسات المعلومات أن وبما. وسیاساتھا التعلیمیة المنطقة
 خالل من التغییرات بكافة إبالغنا سیتم وأنھ الدراسیة، السنة مدار على وقت أي في الدلیل على تنقیحات تحدث أن الممكن

 أو ،ClassDojo أو ،ParentSquare خالل من اإلشعارات ھذه توزیع یتم وقد. المدرسة من الرسمیة اإلشعارات
Remind، الدراسیة السنة خالل ؤھاإجرا تم تنقیحات أي أن ونفھم. التعلیمیة المنطقة من المكتوبة المراسالت خالل من أو 

 من أن ونفھم الدلیل، تلقینا. توزیعھا عند لمتابعتھا وتُسّجل تلغیھا أو تعدلھا أو الدلیل في القائمة السیاسات محل تحل قد
 .لھا واالمتثال علیھ أُدخلت تنقیحات وأي فیھ الواردة اإلجراءات/السیاسات قراءة مسؤولیتنا

 توقیع الطالب                                                                     اسم الطالب مطبوعا    

    ً ً                   اسم ولي األمر/ الوصي مطبوعا  توقیع ولي األمر/ الوصي مطبوعا

 التاریخ  الصف                                                                                        

 

 طفلك معلّم إلى وإعادتھا االستمارة ھذه على التوقیع یُرجى

https://www.hamtramckschools.org/
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