الضوابط اإلدارية
محتوى المناهج الدينية واألنشطة في المدارس العامة
CUR-A002
السياساتبشكل دوريF .أو أحدثإصدار،يرجىزيارة https://salkeiz.sharepoint.com/qam/SitePages/Home.aspx
تتم مراجعة

يضا أن وجهاتالنظر
صول إلى مدارسشاملة وآمنة ومرحبة .وندرك أ
يلم-كايزرالعامةبأن جميعالطالبيستحقون الو
 .1تؤمن مدارسس
بالعالق ةبينالمدارس والدين متنوعة .آراءالمجتمع مهمة فيتشكيلالضوابط .ومعذلك،يجبعلى المديرية إعطاء اال همية
تعلقة
واآلراءالم
تتخذ هاالمحاكمالمعنيةعند وضع مبادئ توجي هيةالتخاذ
ية والقراراتالتي
لمتحدودستور والي ة أوريغون وقوانينالوال
لدستورالواليات ا ة
ثيقة الحقوقعلى أي جهة حكومي ةبما في ذلكالمدارس
س في و
تأسي
بند ال
ين يحظر
نشط ة والممارسات ذاتالصلةبالد .
علق ةباأل
القراراتالمت
يرهحق في ممارس ة دين أو عدم ممارسة أي دينعلى اإلطال ق هو منبين أ هم
يفضل دينا معين ال غ .
العامة منصياغةأي قانون أوحكم
ثيقةالحقوق.
كفل ها و
تيت
ألساسيةال
الحريات ا
حرية التعبير للطالب
ياسي ة ).(INS-A029
يتعلقبالموضوعاتلاس
لتحدث عن الموضوعاتالدينية،تماما كما هوالحالبما
 .2يحقللطالب ا
رستهم
بالغ عنذلك إلى مدير مد
تيجة لممارسةحقهم فيالتحدث عنالموضوعاتالدينية اإل
ضايق ةن
 .2.1يمكنللطالب الذينيتعرضون للم
فيالمدرسة.
أو غير هم من موظ
ف فردا أو مجموعة مناألشخاص ليس خطابا محميابموجب هذهالضوابط.
تست هد
يقة
ينيالذييشكل مضا
 .2.2الخطابالد
ث في
لشخص أو أدائه،ويحد
ية ل
لتعلي م
لتحرشفي INS-M001بأنه"أي فعليتعارض إلى حد كبيرع مالفرص ا
.2.2.1ويعرف ا
فالت مدرسية
فر هاالمدرسة،أو في أي محط ة حا
ي تو
لنقلالت
تلكاتالمدرسة،أو في أينشاطترعاهالمدرسة،وأ فيوسائل ا
مم
لبدني أو خوف معقول من احتمال حدوث ضرر
علم في خوف معقول من األذى ا
لشخص عن
رسمية والتي ل هاتأثيرعلى وضع ا
تلكاتالشخص.أو يخلقبيئةتعليمية معاديةتعملعلى إزعاج شخص آخر،أو تهديده أو إ هانته أو إزعاجه أوتعذيب ه".
لمم
تعليمات
طريقةرغيتعبدية 1ويجب انيخدم
نفيذهبموضوعية وحياديةب
تخدم مواد ديني ةيجب انيتمت
تضمنمحتوى ديني و /اويس
لتعليمالذيي
 .3ا
علماني2
لتعليميال
الغرض ا
ييالمحددة فيالضوابط  CUR-A001و  CUR-P001و .CUR-P003
وفقاللمعار
لتعليمية
 .3.1يجب اختيارالمواد ا
رسبعدا دينيا.
رس فيالمد ة
التيتد
لتخصصات
الفنون وغير ها من ا
تشملالدراسات االجتماعيةوعلم االجتماع واألدب و
 .3.2قد
بشكل عام او ال دين وان اليجب
تفضيل او ذم الي دين اوللدين
يني ان التعطي
لتخصصات ومن ضمن هاالبعدالد
 .3.2.1دراسة هذه ا
العبادة.
قدميه اواستخدامه ألغراض
ت
تعليمي.
تخدامالر موزالدينيةكجزء من هذهالدراسة إذاتماستخدام ها كرموزللتراثالديني أو مصدر
.3.2.2يجوزاس
.3.2.2.1

تندإلى خرائط معاييرالمديرية.
سل تعليمييس
سل
يمكن عرض هذهالرموزكجزء منت

تتجاوز
على فترة ال
تصر
مساعدتعليمية أو مورد نوأ يق
رض في المقام األولبمثابةوسيلة ة
يجب أنيكونالع
.3.2.2.2
مدةالدرس أو الوحدة الدراسي ةالمعني ة.
يم المتوقعة
تعلية
فعاليةال
نفسالحياد والموضوعية وال
ي في دراسة الدين إلى
لبحث األكادي م
لتوجيه ا
ي المست خدمة
تسعى المعاير
 .3.3يجب أن
في مجاالت أخرى منالمنا هجالدراسية.
لمتحدة ويجب أنتعلم وليستلقينا ً عقائديا ً.
فات والتعدديفيالواليات ا
ثقا
نشطة حساسةللمجتمع المتعددال
 .3.4يجب أنتكونالمواد واأل
لتقارير والموسيقى
مؤلفات وا
الصفي ة،بما في ذلكال
معتقدات هم أوآرائهمالدينيةفي أي وجميع األعمال
 .3.5اليمنع الطالب منالتعبير عن
ناسبةللم همة.
لتقييمات أو االختبارات،عندماتكون ذات صلة و م
صفية وا
لنقاش والمناقشةال
والفن وا

_____________________________
مان شخصي أو ممارسةل ه.
يعني أيكالم أونشاطيعبر عن إي
تعبدي؛
1
يس لهاأساس ديني أو روحي.
تيل
يعني المواقف أو األنشطة أوالكالمال
علماني
2ال
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والفن واألدب والمصادرالتاريخية و  /أو األنشطةب هدف أو معيار
يني ،والموسيقى
بمفي ذلكالبعد الد
لتعليمية ا
 .4يجب أنترتبط جميعالمواد ا
تعليميعلمانيللطالب.
ت الفنية
لحلقةالدراسيةعلىأساس قيمها
يني في أعمالوبرامج ا
لفني ة والدراميةالتي ل ها موضوع د
يقية وا
 .5يمكنتضمينالعروضالموس
ليدي.
لتق
دام العلماني ا
ستخ
لتعليمي ةالخاصة أو ال
وا
تعبدية ،ويكون مرتبطاب هدف البرنامجالتعليمي،ومصحوبا
بطريقة محايدة وغير
لفني والدرامي
موسيقي وا
تقد المحتوىال
يتم يم
 .5.1س
ثلة ذات طبيعة غير ديني ة.
بأعمال فني ة مما
اء فيبيئات مص ممةخصيصا ،مثلقاعة األداء أو غرفة
لفني ة والدرامية من خالل األد
يقية وا
يمكنتحسينالعروضالموس
.5.1.1
يقوالفن والعروضالدرامية ،يجبعلىالموظفيناتباعالمعاييرالمنصوصعليها في
لبحث عن مواقعللموسى
الكورال.عند ا
.INS-P033
بالغالطالب
فقة معالروح،يجبعلىالموظفين إخطارمشرف هم وإ
نشأة متوا
أو الفن أوالدراما في م
.5.1.2إذا كان أداءالموسيقى
كة في األداء اختياري ة.ال يجوز معاقبة الطالبلعدمالمشاركة.
ن المشار
وأولياء األموربأ
بالجانب الدينيطالما أناالقرار
يسماس(
نية والعلمانية )مثلالكر
تفاليةالدي
تشملالجوانب االح
لتي
باألعياد ا
تعلمالخاصة
 .6قدتعترف م هام ال
عتقد.
يل ها أونقد ها،بما في ذلك عدم وجود م
ية أو تحل
معتقداتهمالدين
مطالبيبالكشف عن
رغيتعبدي وطالما أنالطالب غير ن
الفني إذا كانت
يل ةللتعبير
لشخصيات أو األحداث أوالرموزالدينيةكوس
لخاص ةباستخدام ا
ى توجي هات هم ا
الفرديين،بناءعل
.6.1يسمح للطالب
ناسب ةللم همة.
ذاتصل ة و م
بتعلم الطالب:
المتعلقة
نشط ةالتالية
فنو في األ
 .7لنيشاركالموظ
معتقد.
معتقداتهمالدينيةأو تحليل ها أونقد ها،بما في ذلك عدم وجود
لطالبالكشف عن
 .7.1مطالبة ا ب
يني إن وجد.
.7.2تقديرالعمل األكاديمينسبة الىالتعبيرالد
للقانون؛ أو
وفقا
ب أو فرض عواقبعلىالطالبالذينيشاركنو فيالتعبيرالديني
.7.3فرضالرقاة
معتقداتالدينية ،أو غيابالمعتقداتالدينية،للموظفعلى الطالب.
.7.4فرضال
توقع
معتقداتهالديني ة  ،مثلتالوةتعهد الوالء ؛ومع ذلك ،ال يوجد
كة فينشاط مدرسي رغيتعليمييتعارض مع
فضالمشار
 .8يجوزللطالب ر
فا هيم
يتعلمون عنالم
ف يقرأ الطالب األدب  ،و
معتقداتهمالدينية .حتما ،سو
التيتتعارض مع
لألفكار
يتهم منالتعرض
بأن الطالب سيتم حما
لفة.
يتفاعلون معأقرانهم من أنظمةالمعتقداتالمخت
،و
معتقداتهمالديني ة
لتيتتعارض مع
بحقوق تعليمية اختيارطالبهم خارج األنشطة المدرسية ا
تمتعو
يجوز لآلباء واألوصياء ومقدميالرعاي ةالذينين
وفقا االحتفاالت والزينة على مستوى المدرسة
ي الموضحة في  OAR 581.021.0009و .QAM CUR-P007
.8.1للمعاير
تفاالت والزينةعلىمستوىالمدرسةعلمانيةبطبيعت ها والتروج لدين معين.
 .9يجب أنتكون االح
افقالمنطقة.
ت في مر
تخدام زينةالعطال
للحصولعلى إرشادات حول اس
 .9.1ارجع إلى RSK-W008
للباس أو الكالم أوالكتاب ة أو غير ها من
فاالتهمالدينيةبا
لطال الفرديين ،بتوجيه منهمالخاص  ،منالتعبير عن احت
ييد ا ب
تق
 .9.2اليمنع هذاال
ثيالت.
التم
الصالة
لتعلم.
نشط ة ا
ط في صالة خاصة وغير مزعجة في أي وقت اليتعارض مع أ
ية فردية ،يجوزللطالببمحض إرادتهاالنخرا
.10كمسألة حر
لصامتة غيرال مزعجة أوأي شكل
فوية أو ا
لصالةالش
اط في ا
فيالمدرسةتشجيع أوتثبيطالطالب عن االنخر
ال يجوز لموظ
.10.1
نشاطالتعبدي.
آخر منأشكالال
قانون المساواة في الوصول لعام 1984
باش ةر قبل أوبعد ساعات الدوامالمدرسي ،
 .11إذا سمح لمجموعاتالطالب غيرالمرتبطةبالمنا هجالدراسيةباالجتمعا في مبانيالمدرسة م
الفلسفي ة أو غير ها ،شري طة أنتكون هذه االجتماعاتالجماعية
اسية أو
لسي
نية أو ا
القضاياالدي
قش ة
الجتماعلمنا
لسماحللطالببا
فيجب ا
بمبادرة من الطالب ويدير هاالطالب.
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نشطة هذه
وتفصل أ
افق ).(FAC-P011
ى تأجيرالمر
التيتنصعل
ياس ة
افق مدرسيةبموجبلاس
تئجار مر
.12يجوزللجماعاتالدينيةاس
يبدو أنها تؤيد إقامة الدين.
لتعليمي ة أو
يث التدعمالمنطقة ا
رس بح
تيترعاها المدا
نشطةال
الجماعات بوضوح عن األ
الرموز الدينية
ن في الضوابط INS-
لتعليميةعلىالنحوالمبي
نية شريطة أالتكون مخربة ماديا وجو هرياللعملي ة ا
.13يجوز للطالب ارتداءالزي أوالرموزالدي
.A025
االعتذارات ألسباب دينية
ليم الديني لجزء
ركة فيالتع
ن المشا
ت بحقوقتعليمية م
عفاءالطالببناءعلى طلب أحد الوالدين أو ولي االمر أومقدمالرعايةالذييتمع
.14يجوز إ
عفاء طالب المدارس
يتم إ
وفقا ل  ORS 339.420قد
تلكاتالمدرس ة.
نشاطعلى م م
من يوم دراسي أوأسبوع دراسي،شريطة أاليتمال
عات فياألسبوع.
ية لمدةتصل إلى خمس ) (5سا
ثانو
عفاء طالب المرحلةال
صل إلىساعتين )( 2فياألسبوع ويمكن إ
بتدائية لمدةت
اال
.14.1

ال يجوز منح كردت دراسي لمثل هذاالتدريس.

لتعليمالدينيبناءعلىطلب أحد
ركة في ا
ن فترة دراسي ة واحدة أو أكثرللمشا
ثانوي ة،قديتمتحريرالطالب م
فيالمرحلةال
.14.2
قوم المدارسبترميز ههذالفترة أوالغيابعلى أن ها إصدرا في
ت بحقوقتعليمي.ة ست
الوالدين أو ولي االمر أومقدمالرعايةالذييتمع
تخدم رموزا أخرى.
تس
Synergyولن
احتفاال
عفاءالطالب منالذ هابإلىالمدرسة
تعليمي ة،يتم إ
ت بحقوق
تلقيطلب من أحد الوالدين أوولي االمر أومقدمالرعايةالذييتمع
 .15عند
بعطلة دينية.
ية فرصة لتعويض أي عمل أو م ه مة أو
ليومالدراسيكإقامة دين
الفصل أو ا
فاؤ هم من
يجب أنتتاح للطالبالذينتم إع
.15.1
اختبارفائتنتيجة الغياب.
المبررات ألسباب ثقافية
االحتفاالت
كة في
ن المشار
قوتعليمي ة ،م
ت بحق
عفاءالطالب،بناءعلىطلب أحد الوالدين أوولي االمر أومقدمالرعايةالذييتمع
.16يجوز إ
تلكاتالمدرسة.
نشاطفي م م
ية لجزء من يوم دراسي أو أسبوع دراسي،شريطة أاليتمال
لثقف
اا
.16.1

الحتف االت.
واليمنح كردت دراسي لمثل هذه ا

احتفاال
عفاءالطالب منالذ هابإلىالمدرسة
تعليمي ة،يتم إ
ت بحقوق
تلقيطلب من أحد الوالدين أوولي االمر أومقدمالرعايةالذييتمع
 .17عند
فية.
طلة ثقا
بع
ي فرصة لتعويض أي عمل أو م ه مة أو اختبار
ليومالدراسي كإق امة دينة
الفصل أو ا
فاؤ هم من
يجب أنتتاح للطالبالذين تم إع
.17.1
تيج ةالغياب.للغياب.
فائتن
خدمات الترقية والبدء والبكالوريا اإللكترونية
.18ال يجوز أنتكون هناك رعاية مدرسية لخدماتالبكالوريا.يمكن لآلباء وأولياء األمور ومقدميالرعاية والطالبالمهتمين تخطيط وتنظيم
ج للخدمة من خاللالمدرسة وأنتكون مشاركةالموظفين والطالب طوعي ة.
تمارينالبكالوريا ،شريط ة أاليتمالتروي
فيبما في ذلك االدعية والبركات.
لترقي ة والبدء خالية منالتأثيرالطائ
.19يجب أنتكونعمليات ا
.19.1

في.
لثقا
ات فيالحدث ا
ت في هاتضمين الدعو
التييم
افيا
المحددثق
عفاء األحداث ة
يتم إ

افق
قبل الحدث وضمان تو
ضيوف
لمتحدثينال
قول لمعاينةرسائلالطالب وا
ج بذل ج هد مع
يجبعلىالمدرسة أوالبرنا م
.19.2
ياساتالمقاطعة.
موضوع هم أو محتوا هم أو غرضهممع س
توزيع المؤلفات الدينية
رى فيالحرمال مدرسي ،شريط ة أاليتعارض هذا
لفات األخ
لشروطالتييمكنبها توزيعالمؤ
بنفس ا
.20يجوزللطالب توزيع األدبالديني
لتوزيع مع عملالمدرسة.
ا
التيتروجللدين من قبل اي شخص غير الطالب أونيابة عن مجموعات أوأفراد
ال يجوز توزيع المواد و  /أو اإلعالنات
.20.1
يسوا طالبا.
ل
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الخدمات الدينية
يتعلقبأينشاطترعاه
ي أو فيما
افقالمدرسة خاللساعات الدوامالمدرس
نية في مر
البرامج أو التجمعاتالدي
.21ال يجوز إقامةالشعائر أو
المدرسة أويتعلقب ها.
تعبدي ة.
نية أو
تنقلرسالة دي
.22يحظرعلىالمتحدثين و  /أوالبرامجالتي
موسيقى أو األدبالديني كجزء منالبرنامج أو
تستخدم ال
تي قد
يقيةال
اليمنعهذا القيدنمتقديمالكورال أو الجمعياتالموس
.22.1
تعليمات من هذهالضوابط.
ض فيقسمال
لتجمع ك ما هو مو ح
ا
الشكاوي
ت فيالمدرسة أو
.23يمكنللطالب واالباء واولياء االمور ومقدميالرعاية والموظفين الذينتضرروا منالممارسات أو األنشطة التي أجري
ض فيالضوابط .ADM-P008
فهم لدى مديرالمدرسة ك ما هو مو ح
ال مديريةتسجيل مخاو

إجراءات التنفيذ:
 -CUR-P007االعفاء الديني
تاريخ المراجعة:
التاريخ
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