
SALEM-KEIZER PUBLIC SCHOOLS

دلیل 

 الى      

الموظفین 
والطالب

التفاعل

مشاركة
محادثة المحكمة الخاصة بك

 یرید المسؤولون الحفاظ على سالمة الطالب والموظفین ویریدون ذلك
.سماع مخاوفك. لقد تم تدریبھم لیكونوا حساسین لمخاوف الوالدین ، والمتابعة بشكل مناسب

 في أي وقت یكون لدیك قلق بشأن التفاعل بین الموظفین أو المتطوعین والطالب ، یحق لك التحدث عن ذلك مع مسؤول
 المدرسة. حتى إذا كنت متردًدا لسبب ما - ال ترید تكرار شائعة ، أو ال ترید التشكیك في سمعة شخص ما ، وما إلى ذلك - فمن

.األفضل أن تخطئ في جانب األمان وتشارك مخاوفك

Yنرحب بك ونشجعك على تقدیم مخاوفك إلى مدیر المدرسة أو المدیر المساعد أو المدیر الریاضي أو إلى قسم الموارد البشریة 
 بالمنطقة على الرقم 503-399-3061. یمكنك االتصال بھم عبر الھاتف أو البرید اإللكتروني أو الخطاب. إذا كنت تفضل

 مشاركة مخاوفك دون الكشف عن ھویتك ، فال تتردد في القیام بذلك. ومع ذلك ، نطلب منك تقدیم أكبر قدر ممكن من المعلومات
) حتى نتمكن من التحقیق واتخاذ اإلجراء المناسب (من كان متورًطا ، ومتى ، وأین ، وما إلى ذلك .المحددة 

 ننصحك أیًضا بمراقبة االتصاالت اإللكترونیة لطالبك وإخطار مسؤول المدرسة فوًرا إذا وجدت أي شيء یثیر القلق. یمكن العثور
.منع-www.salkeiz.k12.or.us/parents/child-abuse على موارد الحفاظ على أمان الطالب عبر اإلنترنت على

 إذا كنت تشك في تعرض طفل لسوء المعاملة ، فنحن نشجعك على االتصال على الفور بالخط الساخن الخاص بإساءة معاملة األطفال
التابع إلدارة الخدمات اإلنسانیة بوالیة أوریغون على

1-855-503-SAFE (7233) أو وكالة إنفاذ القانون المحلیة.

العامة شراكتك في Salem-Keizer تقدر مدارس
 حمایة الطالب. معًا ، یمكننا الحفاظ على المدرسة

.بیئة آمنة للطالب والكبار
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 تلتزم مدارس سیلم/كایزر العامة بتوفیر بیئة تعلیمیة آمنة وصحیة للطالب عند المشاركة في أي نشاط مدرسي أو
.حي. سواء كان التعلم یتم خالل الیوم الدراسي أو أثناء األنشطة الالصفیة ، فإن السالمة ھي أولویتنا القصوى

أنشأت مدارس سیلم/كایزر العامة التوقعات التالیة لـ
 الموظفین والمقاولین والوكالء والمتطوعین للمساعدة في تعزیز سالمة كل من البالغین والطالب. یدعم الموظفون

 .ھذه البروتوكوالت بشكل كامل ، ویشعرون أنھ من المھم مشاركتھا مع أولیاء األمور

التزامنا
لكم

:فیما یتعلق باالتصاالت اإللكترونیة ، من المتوقع أن یقوم الموظفون بما یلي
.احتفظ بحسابات وسائط اجتماعیة شخصیة ومھنیة منفصلة �
 رفض الصداقة أو متابعة الطلبات الواردة من الطالب على حسابات الوسائط االجتماعیة الشخصیة ، وعدم إرسال طلبات أو متابعة �
 .للطالب من الحسابات الشخصیة. ھذا ال یعني أن الموظف ال یحب الطالب. بل ھي طریقة لوضع حدود واضحة للغایة

 عدم التواصل من خالل الرسائل النصیة أو وسائل التواصل االجتماعي أو الطرق اإللكترونیة األخرى مع الطالب الفردیین باستخدام أرقام �
" ھواتف أو منصات شخصیة. یمكن للموظفین التواصل مع الطالب وأولیاء األمور من خالل أنظمة تسمى Synergy ParentVUE"  و 
" Synergy StudentVUE" " و  Remind"  وھي النظام األساسي الرسمي إلشعار الرسائل النصیة بالمنطقة. یجب أن تكون جمیع ، 
 s.االتصاالت مع الطالب شفافة وألغراض تتعلق بالتعلیم أو السالمة فقط

:فیما یتعلق بقیادة الطالب ، یجب على الموظفین عدم
 .قیادة طالب أو طالب في سیارة شخصیة دون تصریح من مسؤول المدرسة �
 قد یقوم الموظفون أحیانًا بقیادة مجموعات من الطالب في حافلة نشاط مدرسیة صغیرة. یجب أن یكون ھناك دائًما شخصان بالغان أو طالبان
.على األقل في السیارة في جمیع األوقات

.امنح الطالب دروًسا في القیادة ، باستثناء جزء من برنامج تعلیم السائق المعتمد �

:فیما یتعلق بالعالقات مع الطالب ، یجب على أعضاء ھیئة التدریس
� 
.الحفاظ على فصل واضح بین حیاتھم الشخصیة والمھنیة ، والحفاظ على الحدود المناسبة مع الطالب وعائالتھم
 على سبیل المثال ، یعتبر بشكل عام أنھ من غیر المناسب للموظفین الذھاب في نزھات أو إجازات مع عائلة الطالب. ومع ذلك ، قد ال یعتبر ھذا
 النوع من االتصال الشخصي غیر مناسب في حالة وجود صداقة طویلة األمد بین الموظف / المتطوع وأسرة الطالب أو العالقة التي نشأت خارج
.بیئة المدرسة
 قد تتشكل عالقات جدیدة بین الموظفین والطالب واألسر من خالل األنشطة المتعلقة بالمدرسة ، ومع ذلك ، من المتوقع أن تكون جمیع
.االتصاالت بین البالغین والطالب مناسبة وشفافة

 ال تدع الصداقات الحالیة مع الطالب أو العائالت التي نشأت خارج إطار المدرسة ، مثل الكنیسة أو الحي أو المجموعة غیر الھادفة للربح ، �
) تحل محل توقعات المنطقة. على سبیل المثال ، یجب على المدرب أو المعلم إزالة طفلك من صفحتھ الشخصیة على  وما إلى ذلك
Facebook ، حتى لو كنتما من أفضل األصدقاء. یساعد ھذا في ضمان عدم وجود محاباة ضمنیة للطالب. 

:فیما یتعلق بالھدایا واالمتیازات الخاصة ، یجب على الموظفین
تطویر أنظمة مكافآت شفافة وعادلة حیث �

 یتمتع جمیع الطالب بنفس الفرص للحصول على شھادة أو بطاقة ھدایا أو
 لوحة أو أي تقدیر آخر. ال ینبغي للموظفین تقدیم أو تلقي أنواع أخرى من
.الھدایا أو االمتیازات الخاصة

 فیما یتعلق باحتفاالت الفریق أو الفصل ، یجب على
:الموظفین عدم
عقد األحتفاالت في منزلھم. أحداث المجموعة �
 من المتوقع أن تتم الموافقة علیھ مسبقًا من قبل إدارة المدرسة ، ویرافقھ
.العدید من البالغین

:فیما یتعلق بالتفاعالت الفردیة ، یجب على الموظفین عدم
 .اجتمع بمفردك مع طالب واحد في منطقة خاصة �

 یجب أن یكون الموظفون على درایة بالبیئة المادیة وتجنب التفاعالت
.مع الطالب التي یمكن أن یساء فھمھا

 فیما یتعلق بالمزایا المالیة ، ال ینبغي
:للموظفین
 االستفادة مالیا من العالقات مع الطالب �
.والعائالت




