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تشجع
نطقة و
تعليميةفيال م
فضلللبرامجال
فرادالمجتمع أمر حيويلتطوير فهم أ
لتعليميةبأن مشاركةأولياء األمور وأ
 .1تؤمن منطقةسيلم_كايزر ا
فيربيئة آمنة ومرحب ةللجميع.
بتو
نطق ة
أولياء األمرو وأفرادالمجتمععلى زيارةالمدارس طوالالعامالدراسي.تلتزمال م
ين واألوصياء وأعضاءالمجتمع.
لسياسة،يشير مصطلح "زائر"إلى كل من الوالد
 .2ألغراض هذه ا
تالية:
زوار في اإلعدادات ال
لسياسةعلىال
 .3تنطبق هذه ا
•

المدارس ومبانيالمنطقة

•

يا أو رقميا)
شخص
تيترعا ها المدارس والمناطق (
فعالياتال
نشطة وال
األ

•

نصاتالرقمية واألنظم ة اإللكترونيةللمنطقة
ال م

تالية:
لشروط ال
 .4يخضعالزوارل
لفصول الدراسي ة ،
لتعليمي  ،واإلدارةالمن ظمةللمدرس ة وا
.4.1قد التعطل الزياراتالعمليةالتعليميةوتحتاج إلى مراعاة احتياجاتالبرنامج ا
تخدام والتخريب.
نطقة ومعداتها وأنظمتهااإللكترونية من سوء االس
فقال م
فا هية الطالب  ،وحماية مرا
وسالمة ور
تنفيذ إجراءات وقواعد
نطقة.يسمحلمديري المدارسب
لسياسات واإلجراءات والقواعدالتي وضعت ها المدارس وال م
.4.2سيتبعالزوار جميع ا
تصالالعادية.
توقع منهم مشاركة هذهالمعلومات من خاللقنوات اال
خاصةبمدرست هم ومجتمع هم وي
قتهم خاللاليوم التعليمي و  /أوقبل أو
عقولة على و
ظفين اآلخرينمن خالل وضع مطالب غير م
.4.3لنيعيقالزوار وقت عملالمعلم والمو
لتعلمالرقمي ة.
فونعلىالطالب  ،و  /أو الوقتالمخصصلمنصات ا
ليومالتعليمي مباشرة  ،عندمايشرفالموظ
بعد ا
لتعليمي.
تواج فيالملعب خاللاليوم ا
.4.3.1اليسمحللزوارفي المدارس االبتدائيةبال د
تر (فترات) الغداء  ،من خالل مكتبالمدرسة  ،مقدما.
.4.3.2يجب جدولة الزيارات ألوقات أخرى غيرف ة
فقةالزوار
فسهم  ،وتحديد أعمالهم  ،والترتيبللحصولعلى موا
بالغالمكتبلإلعالن عن وجود هم ،وتحديد أن
سيقومالزوار أوالبإ
.4.4
تسيير أعمالهم.
و
نصري ة.
لتحيز أو الع
يقة أو ا
بطريقةتعززالتمييز أوالمضا
تصرف الزوار
.4.5لني
في ذلكاألشباه) أو أي أداة أخرىيمكن
ألشكالسالحاناريا(بما
ون بأي شكل من ا
نقلون أويبيعون أو يوزع
تلكالزوار أوي
.4.6لني م
يلم_كايزر وأيشخصيثبت انتهاكهل هذا
تسامح مع هذه اإلجراءات منقبل منطقة مدارسس
تخدم كسالح.لنيتم ال
اعتبار ها خطرة أوتس
رك فيالوظائفالتيترعا ها منطقة
ع لإلحال ةإلىسلطاتتطبيقالقانون.يخضع أيشخصفيالحرمال مدرسي أويشا
الحكم سيخض
لشرط.
نفس ا
سلط ة ضابطالشرطة ،ل
لخاضعل
لشرطة أوالشخص ا
لتعليمية ،بخالف ضابط ا
سيلم_كايزر ا
سلط ةالكاملةلتحديد ما إذاكان الزائريعطلالعملي ةالتعليمية.
 .5يتمتع مديرالمدرسةبال
تعليمي ة.
يزي إلى موظفالمنطقةال
غ فورا عنأي سلوك غير آمن أوتمي
إلبال
 .6يتمتشجيعالزوارعلى ا
الدولوفقا ل .ORS 327.109لذلك ،يجبعلى المدارس عدم مساعدة أو منع أي
يسة و ة
لفصلبينالكن
الحفاظعلى ا
 .7يجبعلىالمدارس
دين أو جميع األديان.
لتعليمي.
ليوم ا
لذ يهدفون إلىالتأثيرعلى الطالب أواستدراجهم من دخول المدرسة خالل ا
ين
.7.1يمنع الزوار ا
ليومالتعليميبناءعلىطلب طالبمعين.
اجد لفترة غداء خالل ا
لتو
.7.2قديسمحللزواربا
.7.3يحظرالترويجللدين أوتثبيطهبأي شكل مناألشكال منقبل هذا الزائر.
سوالألعضاء أو غير األعضاءفيالوزارة أوللمالحق ة
لتيترعا ها أي وزارة ،ء
ناسبات ا
.7.4تحظرالدعواتلحضور االجتماعات أوال م
تعليمي.
لتدريس .وقتالغداء هو جزء مناليومال
سة خالل ساعات ا
الدينية،أثناء وجود الزائرعلى أرض المدر
ريق ةقدتكون ضارة أو مزعجة
تصرف أوتصرفبط
ماح للزائر ،أو أنيطلب منهالمغادرة ،إذا كاني
لس
 .8يجوزللمدير أو منينوب عنه عدم ا
موظفين في رأيالمدير أو منينوب عن ه.
للطالب أو ال
القرب من ها دون أنيكون
ص في مبنى أو أرض مدرسية أوب
لشخ
تلكاتالمنطقة التعليمية.يحدثالتسكع عندمايكون ا
تسكع على مم
 .9يحظرال
لقانون أومسؤوال مدرسيا ،
الستفساريكونمسؤوال عنتطبيق ا
لديه أي سبب أو عالقةتنطوي على حضانة أومسؤولية أيطالب  ،أو ،عند ا
تلكات المقاطعة.
لوجودفي م م
ه
وليسلديهسبب محدد ومشروع
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رتكب جريمة التعدي إذا كانعلى أرض
فه أو طرده منااللتحاقبتلكالمدرس ةي
 .10الطالبالذي اليلتحقبالمدرسة المحددة أو الذيتمإيقا
المدرسة دون سبب محدد ومشروع لوجوده هناك.
المغادر ويجوز إصدار
ة
نى أو عليهبعد أن طلب من ه
 .11يرتكبالشخص جريمةالتعدي الجنائي إذا دخل أوبقيبصورة غير مشروعةفيالمب
الفرد.
نائيعلى هذا
إشعاربالتعديالج
تشغيل اآلمن
يبي أمرضروريلل
قانوني والمضايق و  /أوالتخر
لضار وغيرال
لسلوك ا
الحفاظعلىبيئ ة أكاديمية خالية من ا
.12تدركالمقاطعة أن
لحاالت يجوزللمقاطعة أنتصدرإشعارابالتعدي من
،
الفردتحديال هذهالبيئ ة اآلمنة.وفيتلك ا
فات
تخلقتصر
لمدارسنا.من وقت آلخر ،قد
تلكاتالمقاطعة.
فرد من م م
شأنه أنيؤدي إلى حظر أواستبعاد ال
لتعليمية ،علىالرغم من أنبعض اإلجراءاتيمكن أن تؤديإلىتعدي
ط سلوكهم البيئة ا
.13في معظمالظروف ،سيتمتحذيراألفراد عندمايعل
فوري.
ستخدامنموذج  .SEC-F007هذا التعديهو لفترة التزيد عن 30يوما وقديحتويعلى
لتقدير هاتعديا جنائيابا
صدوفقا
.14يجوزللمباني أنت ر
عدي في أي وقت
تقلل من طول مدة الت
لقياةد على مستوىالمباني أو المقاطعات أن
لتعدي.وفي هذهالحاالت،يجوزل
ساعات أو أيام محددة من ا
تراه ضروريا.
ريخ سرياناإلشعار  ،ووصف
يحتويعلىتا
طقة على رأس خطاب خدماتالسالمة وإدارةالمخاطر  ،ويجب أن
 .15يجب كتابة التعديعلىالمن
للحدث (األحداث)التي أدتإلى إصدارالتعدي  ،وإشعار واضحبالتعدي ،توفاصيلولح كيفي ةالوصول إلىالخدماتالتعليمية إذالزم األمر
وعمليةاستئناف التعدي.
فيالعمليات.
 .16ويجوزالطعن خطيافيالتعديعلىالمقاطعة أمام مساعدالمشرف أو كبير موظ
ستالم
 .17وينبغي أنيوضح الطلب سبب إلغاء إشعارالتعديعلىالمقاطعة.يجب إرسالاالستئنافبالبريدفيغضون خمس ة ( )5أيامتقويمية من ا
صلي
لمشرفباستعراضطلب االستئناف ،إلى جانبإشعارالتعدي األ
فيالعمليات أو مساعد ا
إشعارالتعدي علىالمقاطعة .وسيقو م كبير موظ
فيالعمليات أو مساعدالمشرفبالرد كتابياعلى جميع األطرافبقرارهبتأييدإشعارالتعدي أو
سيقوم كبير موظ
تخاذ قرار.
علىالمقاطعة ،وا
إلغاؤفي غضون  10أيام منقراره.
تعديله أو ه
ييده ،يكوننشطاإلى أجل غير مسمى  ،ومع ذلكيمكناستئناف أمر التعديعلىالمقاطع ةباإلضافةإلى 1سن ة من
.18بمجرد إصدارالتعدي أوتأ
القسمين  15و.)16
ريخ الخدمة( .انظر
تا
نفذ
فور وسيتم إخطار موقعالعملالم
تلكات المنطقةتم إلغاؤه أوإلغاؤه مننظامتتبعالمنطقةعلى ال
 .19ستتم إزالةأي تجاوز إجرامي /تعديعلى مم
بالتغيير
نفيذ:
إجراءات الت
– SEC-F007إشعار التعدي الجنائي (نموذج)
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لصياغة
طفيفةفي ا
نقيحات –تغييرات
فقعلىالت
مجلسالوزراءيوا

21/2/8

تعلق
بالغ عن مخاوفت
إضافةمعلومات حولالمنصاتالرقمي ة؛ إضافةبيان حول اإل
لسالمة
با
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كلماتوالتعدي إلىالسياسة.
فةنداءتغييرال
تمت إضا

فقة عليه منقبل :مدير مكتب المستوى
تمت الموا

صفحة  2من 2

افق فيالملف)
(المو ة

INS-A024

تاريخ22/3/3 :
()QAM-F027 9/14/11

