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مع التركیز على التعلم   وإنصاًفا،قمنا بإعادة تصمیم أنظمة السلوك لدینا لتكون أكثر شموًال    العملیة، كایزر بإنشاء مدارس أكثر أماًنا وترحیباً. كجزء من ھذه -یلمس  تالتزم   الماضیین، على مدار العامین 
سر وأصحاب التعلیقات من الطالب واأل  سنجمع   2021قمنا بتطویر فلسفة سلوك العمل أدناه. خالل خریف عام .  الماضيالعام   في   داریین ام بھ متخصصو السلوك واال والنمو. بفضل العمل العمیق الذي ق 

قد یواجھ الطالب بعض الردود من الموظفین التي تتوافق مع   بنا، . بینما نقوم بتطویر أنظمة السلوك التصالحي الخاصة  2022والتي سیتم نشرھا في ینایر   النھائیة،المصلحة في المجتمع إلبالغ نسختنا  
وتعزیز المھارات الالزمة  أخرى، وتقلیل احتمالیة حدوث السلوك مرة   ت، تأثر التي تھدف إلى استعادة العالقات التي    نضباطیةاال الحالي. سنواصل العمل نحو التنفیذ الكامل للممارسات  نضباطي اال الدعم  

 .لالزدھار
 العامة  كایزر -سیلم بیان فلسفة السلوك في مدارس 

 بشكل  السعي إلى  المدرسة  وموظفي  األمور أولیاء /  األمور  وأولیاء  الطالب  دعوة  تتم  حادث، وقوع عند. سلوكھم بشأن  صحیة قرارات  یتخذوا وأن آمنین یكونوا أن على ونشجعھم بطالبنا  نؤمن نحن
تستخدم مد  .الحادث من ضرر وأي العالقات  وإصالح تعلملل معا  والعمل  الموقف،  لفھم  تعاوني  فعالة لضمان مناخ مدرسي مناسب    SKPS  ارسسوف   للتعلم، ممارسات مدرسیة 

تلتزم المنطقة بالقضاء على التفاوتات وعدم التناسب من خالل تطویر ثقافة مدرسیة حیث یتم    ذلك،والذي یضمن سالمة ورفاھیة الطالب والموظفین. باإلضافة إلى  
 اع. موالس ر،والتقدی  والدعم،  واألمان، لترابطتدریس التوقعات بشكل صریح وتعزیزھا باستمرار لتوفیر بیئة یشعر فیھا جمیع الطالب با

 :التالیة بالخصائصالناجحة  ممارسات السلوك تتمیز
 .مصممة لتدریس السلوكیات اإلیجابیة والتعرف علیھا وتعزیزھا تعلیمیة یُنظر إلیھا على أنھا فرصة   .1
 .مع التركیز على إبقاء الطالب مشاركین في الفصل الدراسي  التعلیم أنھا تضمن فرصة للطالب للحصول على  .2
 .یستجیبون ثقافیًا من خالل السعي إلى فھم أعمق وتكریم األصول والقیم الثقافیة لكل طالب .3
 .أنھا صریحة ومعقولة وفي الوقت المناسب  .4
 .تشمل مجموعة متنوعة من تدابیر الوقایة والتدخل  انھا .5
 للمشاركة.  ب أنھا توفر الفرصة للموظفین وأولیاء األمور / األسرة والطال  .6
 .منطقیة وعادلة ومتسقة ومناسبة من الناحیة التنمویة ومراعیة للظروف  انھا  .7
 .یة یقرون ویأخذون في االعتبار الفروق الفردیة بین الطالب ذوي البصیرة والحساس .8
 .حاجة حسب ال  وإصالح، تزید من وعي الطالب بتأثیر سلوكھم وتوفر فرصة لتكون عالقات عاكسة   .9

 مع الحفاظ على ثقافة مدرسیة إیجابیة. النزاعات،یبنون إحساًسا باالنتماء للمجتمع ویزیدون من قدرة المجتمع على حل  .10
 

 
في كل   االنضباط،وإجراءات المنطقة بشأن ضوابط  یمكن العثور على النص الكامل ل( 

 .) دیریةأو على موقع الویب الخاص بالم مكاتب المدیریة
 :. تنطبق ھذه على سلوك الطالب الذي یحدث عندما یكون الطالبومسؤولیات الطالب، وأولیاء األمور، والموظفین   وحقوق، تم تصمیم ھذه السیاسات واإلجراءات لحمایة سالمة  

 .العادیة  الدراسة ساعات بعد أو أثناء أو قبل  المدرسة مباني في .1

الدراسة  ساع  بعد  أو  أثناء  أو   قبل  المدرسة  ترعاه  حدث  في .2 التي ترعاھا المدرسة في مدینة أو    العادیة،ات  المیدانیة والجوالت واألنشطة  بما في ذلك الرحالت 
 .والیة أو دولة أخرى

 .المدرسة  برعایة حدث أو المدرسة وإلى من السفر .3

 .المدرسة ترعاھا لحدث المدرسة استخدام یتم عندما  آخر  وقت  أي في  المدرسة مبنى في .4

 .في المدرسة الصیفیة و / أو بین الدورات  مسجل .5

 .المنطقة  ممتلكات أو/   و والموظفین للطالب  أذى أو تھدیدات السلوك ھذا  یتضمن عندما المدرسة  مبنى خارج .6

تسترعي االنتباه   ولكنھا   االنضباط، كیات التي قد تتطلب لیست شاملة لجمع السلو  او فریق تقییم التھدید. القائمة التالیة  CAREباإلضافة الى ذلك یمكن إحالة الطالب الى مستشار المدرسة او فریق  
الى بعض األمثلة ألغراض توضیحیة.

 العامة  كایزر -فلسفة السلوك لمدارس سیلم 

 ملخص االنضباط  



 
 االساءة

 التسلسل التدریجي للنتائج
مع مراعاة عمر    إساءةیمكن تطبیق أي مستوى من العواقب ألي 

 .الطالب والسلوك السابق لھ 
التسبب عن قصد أو عن علم أو عن إھمال في إصابة جسدیة و / أو   -االعتداء الجسدي 

 .ألم شدید لشخص آخرالتسبب في 
لن یتم إرجاع الطالب الذي یعتدي جسدیًا على شخص آخر إلى الفصل الدراسي حتى   •

یتم االنتھاء من النتیجة المخصصة لھ ویمكن إعادة تعیینھ إلى فصل دراسي آخر أو  
 .فصل دراسي أو مدرسة أخرى

 .ولي االمراالتصال بالوالد أو  •
یرجى    ، أدنيللطالب في الصف الخامس أو    . أیام دراسیة  10التعلیق لمدة تصل إلى   •

 P028.-3.3.3 of Discipline: Students INSالرجوع إلى القسم
 .لردا •
 .القانون تطبیق اإلحالة إلى سلطات  •
 .استمرار التعلیق والتوصیة بالطرد  •
 .االستشارة) على حساب الوالدین العقلیة،تقییم (الصحة   •

بما في ذلك ، على سبیل   آخر،السلوكیات الجسدیة الموجھة تجاه شخص    -السلوك العدواني 
 .المثال ال الحصر ، الركل أو الضرب أو العض أو الدفع أو التعثر أو الصفع أو محاولة األذى 

وضع شخص آخر في حالة خوف من التعرض إلصابة جسدیة وشیكة بالكالم   -التھدید 
 .(كتابیًا أو شفھیًا) أو سلوًكا 

 .االتصال بالوالد أو الوصي •
 .نزاعاتاجتماع إدارة ال •
 .بمشروع خاص  العملمع   تعلیق داخل المدرسة ال •
 . للطالب في الصف الخامس أو أیام دراسیة بمشروع خاص  10تعلیق لمدة تصل إلى ال •

 . P028-INSمن االنضباط: الطالب   3.3.3راجع القسم    أدنى،     
 .القانون تطبیق اإلحالة إلى سلطات  •
 .إلى المدرسة االجتماع مع ولي األمر قبل عودة الطالب  •
 .استمرار التعلیق مع التوصیة بالطرد •
 .ولي االمرالتقییم على حساب  •

والترھیب   والمضایقة  األداء    -التنمر  أو  التعلیمیة  الفرص  یتعارض بشكل كبیر مع  فعل  أي 
  المدرسة، أو في أي نشاط ترعاه    المدرسة، ویحدث في ممتلكات    الشخص، الذي یحصل علیھ  

أو في أي محطة حافالت مدرسیة   التي توفرھا المدرسة  النقل  ویؤدي    رسمیة؛ أو في وسائل 
الخوف   أو  الجسدي  األذى  من  معقول  خوف  حالة  في  قصد  عن  الشخص  وضع  إلى  ذلك 

لممتلكات   ضرر  حدوث  من  على    الشخص؛ المعقول  تعمل  معادیة  تعلیمیة  بیئة  تخلق  أو 
 .أو تھدید أو تحقیر أو إزعاج أو تعذیب شخص آخر مضایقة، 

الجنسي   المرغوب    -التحرش  الجنسي غیر    جنسیة،وطلبات الحصول على خدمات    فیھ،التحرش 
وغیر ذلك من السلوك اللفظي أو الكتابي أو الجسدي ذي الطبیعة الجنسیة الذي یتعارض بشكل غیر  

أو یتسبب في تخویف أو عدائیة أو   المدرسیة،معقول مع تعلیم الشخص و / أو مشاركتھ في األنشطة 
 .ھجومیة البیئة المتعلقة بالمدرسة

التمییزیة   االعتقاد بأن أعضاء من أحد األعراق متفوقون على أفراد من عرق    -المضایقات 
 .آخر أو مجموعة عرقیة أخرى واستخدام الكلمات و / أو األفعال لتنفیذ تلك المعتقدات

على سبیل    عصیان،قد تتضمن السلوكیات التي یتم تعریفھا على أنھا    -السلوك المتمرد  
السلوكیات اللفظیة والجسدیة   ؛دیریةالمالمثال ال الحصر: عصیان أو تحدي سلطة أفراد  

؛   دیریةتعطیل أي فصل دراسي أو مدرسة أو نشاط ترعاه الم  الوقحة؛و / أو البذیئة أو  
أو عن    / و  المتعمد  التوزیع  ؛  أو غیره  الطالب  یشكل خطًرا على سالمة  الذي  السلوك 

یدیو أو صور لسلوك الطالب (الطالب) الذي ال یتوافق مع قواعد المدرسة قصد لمقاطع ف
أثناء  اآلمنة  السلوكیات غیر  المتمردة.  للسلوكیات  المتعددة  اإلحاالت  أو   / و  وإرشاداتھا 

 .ركوب الحافلة من وإلى المدرسة أو األحداث التي ترعاھا المدرسة

 .اإلزالة من الفصول الدراسیة أو أي نشاط حي  •
 .صال والمحادثة مع الوالد أو الوصياالت  •

 .التوقیف والتعلیق في المدرسة 
بمشروع خاص أو تعلیق داخل المدرسة بمشروع خاص.   دراسیة، أیام   10التعلیق لمدة تصل إلى  •

  P028-INS.من االنضباط: الطالب  3.3.3راجع القسم   دونھ،للطالب في الصف الخامس أو ما  
 .بالطرداستمرار التعلیق وتوصیة  •

أو نقل أو بیع أو عرض بأي شكل من األشكال أي سالح أو جھاز أو   حیازة،  -  األسلحة
أو   مادة  أو  یمكن   لوازمأداة  أخرى  أداة  أي  أو  قانوني  غیر  متفجر  أو  ناري  سالح  أو 

استخدامھا   محاولة  أو  كسالح  استخدامھا  أو  معقول  بشكل  التھدید   سالح،اعتبارھا  أو 
أو قادر بسھولة على التسبب في الوفاة أو اإلصابة الجسدیة الخطیرة و    كسالح،باستخدامھ  

 .أو لیس لھ فائدة معقولة أو تعلیمیة للطالب /

 .المتعلقة بجریمة یاءمصادرة األش •
 .ولي االمر االتصال والمحادثة مع الوالد أو  •
 .القوات االمنیة اإلحالة إلى  •
 .استمرار التعلیق مع التوصیة بالطرد  •

أو أي أداة    لوازمأو نقل أو بیع أو عرض أي جھاز أو أداة أو مادة أو    حیازة،   -أسلحة مماثلة  
كما ھو محدد في السیاسة و / أو لیس من المعقول    سالًحا، أخرى یمكن اعتبارھا بشكل معقول  

 .أو التعلیمي تستخدم للطالب

 .مصادرة األشیاء المتعلقة بجریمة •
 .االتصال والمحادثة مع الوالد أو الوصي •
 .التعلیق داخل المدرسة •

بمشروع خاص أو تعلیق داخل المدرسة بمشروع خاص.   دراسیة،أیام    10لمدة تصل إلى   التعلیق  •
  P028-INS.من االنضباط: الطالب  3.3.3راجع القسم   دونھ،الصف الخامس أو ما   للطالب في 

 .القوات االمنیة اإلحالة إلى  •
 .استمرار التعلیق والتوصیة بالطرد •

المشروبات    -الكحول والمخدرات األخرى     الكحولیة؛ حیازة أو شراء أو استخدام أو التعرض لتأثیر 
بما في ذلك المذیبات والمواد الخطرة األخرى ؛ أو أي دواء آخر على النحو المحدد من    المستنشقات،

  ، الموحد  للرقابة  الخاضعة  المواد  قانون  الحصر  ال  المثال  سبیل  حیازة   ORS 475.005قبل على  ؛ 
إساء أو   / و  للرقابة  خاضعة  مادة  أنھا  على  تمثیلھا  یتم  التي  المشابھة  األشیاء  حیازة   ، ة  األدوات 

 .استخدام العقاقیر الموصوفة أو غیر الموصوفة

 .مصادرة األشیاء المتعلقة بالجریمة •
 .االتصال والمحادثة مع الوالد أو الوصي •
 .القوات االمنیة اإلحالة إلى  •
للطالب في الصف  أیام دراسیة.  10لمدة تصل إلى  خارجھا، داخل المدرسة أو    التعلیق،  •

  P028.-INSمن االنضباط: الطالب 3.3.3راجع القسم  ، أدنىالخامس أو 



 

األخرى   والمخدرات  الكحولیة   -الكحول  المشروبات  بیع  بقصد  حیازة  أو  توزیع  أو  بیع 
أو أي دواء آخر على    األخرى؛بما في ذلك المذیبات والمواد الخطرة    المستنشقة،والمواد  

من   المحدد  ال    قبل،النحو  المثال  سبیل  للرقابة    الحصر،على  الخاضعة  المواد  قانون 
، بما في ذلك ما یتم تمثیلھ على أنھ مادة خاضعة للرقابة و / أو    ORS 475.005  الموحد،

 .إساءة استخدام األدویة الموصوفة أو غیر الموصوفة

 3.3.3راجع القسم  أدنى، للطالب في الصف الخامس أو استمرار التعلیق وتوصیة بالطرد.  •
  P028.-INSمن االنضباط: الطالب

 .توصیة ممكنة للتحویل •

التبغ   أو    نقلھ، أو    شرائھ، أو    بیعھ، أو    حیازتھ، أو    منتجاتھ، أو    التبغ، تدخین    -التبغ أو منتجات 
أو استخدامھ بأي شكل آخر. ینطبق ھذا على منتجات التبغ والتبغ المشابھة وعلى تلك    توزیعھ، 

 .المواد التي یتم تمثیلھا على أنھا منتجات التبغ والتبغ (مثل السجائر اإللكترونیة ومحتویاتھا)

 .شئ متعلق بالجریمة  أيمصادرة  •
 .االتصال والمحادثة مع الوالد أو الوصي •
 .المسؤولمشروع خاص یكلفھ  •
للطالب في الصف الخامس  ) أیام. 3داخل أو خارج المدرسة لمدة تصل إلى ثالثة (  التعلیق،  •

  P028.-INSمن االنضباط: الطالب 3.3.3راجع القسم  دونھ، أو ما 
 .اإلحالة إلى سلطة إنفاذ القانون  •

أي غیاب غیر مصرح بھ عن الفصل دون إذن مسبق من   -الغیاب غیر المصرح بھ  -الحضور 
 .الوالد أو الوصي

 .االتصال بالوالد أو الوصي •
 .تطویر عقد الحضور الذي یحدده مدیر المدرسة •
 .التوقیف أو التعلیق من المدرسة •
 .القوات االمنیة اإلحالة إلى  •
 .الدراسیةللمقررات  )  Creditدرجات( الاالحتفاظ / عدم الحصول على  •

 .االتصال بالوالد أو الوصي • .ولي االمربدون إذن من الوالد أو   صفالغیاب غیر المصرح بھ من ال   -التأخیر  -الحضور 
 .یحدده مدیر المدرسة تطویر عقد الحضور الذي  •
 .التوقیف أو التعلیق من المدرسة •
 .الدراسیةللمقررات    )  Creditدرجات( الاالحتفاظ / عدم الحصول على  •

 .مصادرة األشیاء المتعلقة بجریمة • .أي فعل أو محاولة فعل إلشعال النیران  -النار شعال إ
 .االتصال والمحادثة مع الوالد أو الوصي •
 .القوات االمنیة اإلحالة إلى  •
 .تعویضال  •
 .الحرمان من المشاركة في األنشطة المدرسیة حتى یتم التعویض •
راجع القسم   دونھ، للطالب في الصف الخامس أو ما  أیام دراسیة.   10التعلیق لمدة تصل إلى  •

  P028.-INSمن االنضباط: الطالب 3.3.3
 .استمرار التعلیق والتوصیة بالطرد •

واإلنترنت   الكمبیوتر  إنترنت    -شبكة  نظام  أو   / و  شبكة  ألي  استخدام  أو  استخدام  إساءة  أي 
بممتلكات   الضرر  بإلحاق  ت   موظفیھا، أو    المنطقة، للتھدید  أو  تخریب  المنطقة    غییرأو  برامج 

على النحو المحدد    األشكال، وشبكات الكمبیوتر و / أو نظام اإلنترنت في المنطقة بأي شكل من  
 .INS-A004 في سیاسة المنطقة

 .االتصال بالوالد أو الوصي •
 .یوًما تقویمیًا 30تعلیق أو إلغاء امتیازات النظام لمدة ال تقل عن  •
 .التعلیق داخل المدرسة •
راجع القسم   دونھ، للطالب في الصف الخامس أو ما  أیام دراسیة.   10ل إلى التعلیق لمدة تص •

  P028.-INSمن االنضباط: الطالب 3.3.3
 .اإللغاء الدائم المتیازات النظام •
 .القوات االمنیة اإلحالة إلى  •
 .استمرار التعلیق والتوصیة بالطرد •

ألي منشأة وممتلكات في المنطقة و / أو    قصودالضرر المتعمد أو الم -تلف الممتلكات والسرقة  
المثال ال    ذلك، بما في    آخر، سرقة ممتلكات تابعة للمنطقة أو لفرد   العنایة    الحصر، على سبیل 

 .غیر الالئقة بالكتب والخزانة والقفل

 .االتصال بالوالد أو الوصي •
 .ضتعوی ال •
 .التعلیق داخل المدرسة •
من  3.3.3راجع القسم  دونھ، للطالب في الصف الخامس أو ما  أیام.  10تعلیق لمدة تصل إلى  •

  P028.-INSاالنضباط: الطالب
 .الحرمان من المشاركة في األنشطة المدرسیة حتى یتم التعویض •
 .استمرار التعلیق والتوصیة بالطرد •
 .القوات االمنیة اإلحالة إلى  •
 .التقییم على حساب الوالد  •

 .االتصال بالوالد أو الوصي • .عدم دفع الرسوم و / أو الغرامات و / أو التعویض عن الممتلكات التالفة أو المفقودة 
 .القوات االمنیةاإلحالة إلى وكالة التحصیل و / أو  •



 سكوترات ال و تزلج، ألواح  ، الھوائیة دراجات ال 

  A005)-(ADMالشكوى اجراءات  

 في الحافالت المدرسیة  التصرف 

 حقوق الوالدین الحاضن وغیر الحاضن 

 

 
ھو اإلزالة المؤقتة للطالب من جمیع المباني / المباني المدرسیة ومن المشاركة و / أو  الستبعادا 

، بما في ذلك   دیریةالحضور في أو في األنشطة المدرسیة أو األحداث و / أو األنشطة التي ترعاھا الم
 .ألعاب القوى والوصول إلى وسائل النقل المدرسیة ، لمدة ال تزید عن عشرة أیام دراسیة

یجب أن یكون للطالب أو الوالد أو أي شخص آخر في عالقة أبویة یومان دراسیان من قرار إدارة 
 .حیث یتم استئناف القرار إلى المشرف أو من ینوب عنھ ، الستبعادباالمدرسة 

سیقوم المشرف أو من ینوب عنھ بمراجعة السجل المكتوب و / أو قد یعقد جلسة استماع غیر رسمیة ،  
) أیام دراسیة من إشعار االستئناف. یحق للطالب أو الوالد أو  3قراًرا مكتوبًا في غضون ثالثة (ویصدر 

في  اإلدارة  مجلس  إلى  عنھ  ینوب  من  أو  المشرف  قرار  استئناف  أبویة  عالقة  في  آخر  شخص  أي 
 ) یومین  المذكور 2غضون  القرار  استالم  من  دراسیین   (.

ستعقد جلسة    االستماع؛ ده جلسة استماع أمام ضابط جلسة  سوف یتلقى الطالب الذي تمت التوصیة بطر 
لـ   وفقًا  قبل    ORS 332.061االستماع  من  توجیھھا  یتم  قد  التي  واإلجراءات  المنطقة  لسیاسة  ووفقًا 

الطالب. یُسمح   نفقة  أو أي شخص آخر على  الطالب من قبل مستشار قانوني  تمثیل  یتم  المشرف. قد 
آخ أي شخص  أو  الوالد  أو  أبویة  للطالب  في عالقة  جلسة    بفحص،ر  أو    االستماع،قبل  إقرارات  أي 

تنوي المنطقة تقدیمھا في جلسة االستماع. یُسمح للطالب بتقدیم أدلة من خالل الشھادة أو    معروضات،
الكتابات أو غیرھا من المعروضات. یتم الفصل في الدعوى فقط على األدلة المقدمة في الجلسة. یجب  

ساعة من جلسة االستماع. في غضون خمسة أیام    24ة قراًرا كتابیًا في غضون  أن یصدر ضابط الجلس
لضابط   األولي  القرار  استالم  من  بعد    االستماع،دراسیة  الطرد  قرار  إذا حدث  تقویمیة  أیام  سبعة  أو 

یجوز للوالد ، أو أي شخص آخر في عالقة أبویة ، أو الطالب إذا كان عمره    یونیو، انتھاء المدرسة في  
عاًما أو أكثر أن یطلب مراجعة مجلس اإلدارة للقرار بشأن نموذج إشعار االستئناف الذي وضعھ    18

 المدیر العام. مكتب المشرف. یجب تقدیم االستئناف إلى مكتب  

 

 
قد یتعرض أي طالب ینتھك سیاسات وإجراءات المنطقة للطرد. الطرد ھو إبعاد مجلس المدرسة أو من 

ومن المشاركة في  المدرسیة، والمواصالت   المدرسة، ینوب عنھ لطالب من مبنى (مباني) / ممتلكات 
 .األنشطة المدرسیة لمدة ال تزید عن سنة تقویمیة واحدة

تقییمات تعلیم خاصة معلقة حالیًا جریمة   / أو الطالب الذین لدیھم  إذا ارتكب الطالب ذوو اإلعاقة و 
ن  سیتم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كا  الموضع، قبل ھذا التغییر في    لھا، یكون الطرد نتیجة تأدیبیة مقترحة  

المناسب غیر  التنسیب  أو  الطالب  إعاقة  عن  ناتًجا  الطالب  سلوك  .سوء 

مدیر   توصیة  على  أو    المدرسة، بناًء  المنطقة  أسلحة  قاعدة  أو  سیاسة  انتھك  الذي  الطالب  منح  یجوز 
 المخدرات / الكحول خیار المشاركة في برامج التحویل الخاصة بالمنطقة. 

 
 البدیل التعلیم

   
من     متنوعة  مجموعة  لتوفیر  المصممة  البدیلة  التعلیمیة  بالبرامج  المنطقة  من  طردھم  تم  الذین  الطالب  إخطار       سیتم 

طردھم  وقت  خالل  فیھا  المشاركة  یمكنھم  التي  التدریس  طرق  أو   / و  والھیاكل  واألوقات  .البیئات 
 

 
 

  
تجدر اإلشارة إلى أن العدید   ذلك،كایزر بالحق الدستوري للطالب في التجمع. ومع    سیلمتعترف دائرة مدارس 

 المدرسة، مما یحد من توافر األماكن. یجب أن یكون تجمع الطالب مرتبًطا ببرنامج    مزدحمة،من المدارس  
ویجب أال یتسبب في أي خطر على األشخاص أو الممتلكات.   الدراسیة،ویجب أال یتسبب في تعطیل الفصول  

زمنیة   وسیتم إخطار الطالب بالقرار في غضون فترة   المدیر،یجب تقدیم طلبات اجتماع الطالب مسبقًا إلى  
  ة.معقول 

 

یجب على الطالب الذین یركبون   ذلك، یجوز ألي طالب ركوب الدراجة الھوائیة إلى المدرسة. ومع  
الدراجات إلى المدرسة معرفة قواعد السالمة وممارستھا وإظھار عادات ركوب جیدة. اإلرشادات التالیة 

 :ھي باإلضافة إلى القواعد العادیة للدراجات اآلمنة 
أن یرتدي أي طفل حتى   ORS 814.485 یتطلب قانون خوذة الدراجات في والیة أوریغون  .1

الناس  عامً   15سن   لعامة  مفتوح  مكان  أي  في  الركوب  عند  معتمدة  دراجة  خوذة    -ا 
 .والحدائق  واألرصفة،  والطرق،   الشوارع، 

أو خالل   .2 المدرسي  الدوام  ساعات  المدرسة خالل  أرض  في  الدراجات  یجوز ركوب  ال 
 .ساعات األنشطة بعد المدرسة

 .ال یجوز ركوب دراجة مزدوجة .3
الدراجة غیر اآلمن أو عدم اتباع القواعد من قبل مدیر  قد یتم فرض عقوبات على سلوك   .4

 .المدرسة أو طاقم المدرسة أو أولیاء األمور 
جھد   .5 كل  بذل  یتم  حین  في  الرفوف.  على  آمن  بشكل  الدراجات  بإغالق  الطالب  ینصح 

الیوم   خالل  للدراجات  آمن  مكان  أنھم    الدراسي، لتوفیر  یدركوا  أن  الطالب  على  یجب 
 .لى مسؤولیتھم الخاصةیجلبون دراجاتھم ع 

یجب على الطالب الذین یركبون    ذلك، یجوز ألي طالب ركوب لوح تزلج أو سكوتر إلى المدرسة. ومع  
ألواح التزلج أو الدراجات البخاریة إلى المدرسة معرفة قواعد السالمة وممارستھا وإظھار عادات ركوب 

 :جیدة. اإلرشادات التالیة تضاف إلى القواعد العادیة 
من أي طفل  ORS 814.600یتطلب قانون أوریغون للتزلج وخوذة راكب الدراجة البخاریة  .1

 عاًما أن یرتدي معدات واقیة للرأس.  15حتى سن  
ال یجوز ركوب ألواح التزلج والدراجات البخاریة في أرض المدرسة في أي وقت. عند  .2

 یجب على الراكب حمل اللوح والمشي.  المنطقة، الوصول إلى ملكیة  
 ال یجوز ركوب ألواح التزلج والدراجات البخاریة حول الحافالت المدرسیة. .3
القواعد من قبل  .4 اتباع  قد یتم فرض عقوبات على سلوك الراكب غیر اآلمن أو عدم 

المدرسة المدرسة.   مدیر  موظفي  أو 

معینة. یجب أن الطالب في أراضي المدرسة خالل الیوم الدراسي مع استثناءات    كایزر -سیلمتقید منطقة مدارس  
المعتاد في نھایة   انصرافھم یظل جمیع الطالب في أرض المدرسة من وقت وصولھم في الصباح حتى وقت  

وإلى منزلھم  من  الذھاب  التالیة:  فترة الظھر مع االستثناءات  على  یشتمل شرط الحضور ھذا  الدراسي.  الیوم 
والقیام   الوالدین؛و االحتفاظ بموعد بناًء على طلب  إلجراء مھمة أ   الوالدین؛لتناول طعام الغداء بناًء على طلب  

خالل   مدرسيمثل دراسة العمل. یجب على الطالب الذین یسعون لمغادرة الحرم ال   للمدرسة،ببرنامج مخطط  
أو فترة الغداء غیر  (INS-P024) المفتوح مدرسيالیوم الدراسي الحصول على إذن من إدارة المدرسة. الحرم ال 

للطالب   بمدارس  المقیدة  الھیئة   كایزر   -سیلمالملتحقین  طلب  على  بناًء  سنویًا  تحدیده  یتم  امتیاز  ھي  الثانویة 
 ة.الطالبیة للمدرسة وإجراء مدیر مستوى المدرسة الثانوی

 

من خالل المناقشات المباشرة وغیر    المناسب، كایزر بحل الشكاوى في الوقت  -سیلممنطقة مدرسة  تلتزم  
الرسمیة ، بدًءا من المدرسة أو القسم المعني. یعد االتصال أمًرا ضروریًا خالل ھذه العملیة حتى یتسنى 

 ممكنًا، لألطراف المعنیة فھم األسباب الكامنة وراء موقف بعضھم البعض بشكل أفضل. كلما كان ذلك  
سة أو القسم ، ومن خالل قنوات االتصال المعترف بھا على  یجب تقدیم الشكاوى ومعالجتھا في المدر 

) المنطقة  شكوى  إجراءات  في  المبین  المنطقة  ADM-P008النحو  موقع  على  متاح  الشكوى  إجراء   .(
نیة    ثار كایزر االنتقام أو ال -سیلمالتعلیمیة. تحظر سیاسة منطقة مدرسة   من أي شخص یتصرف بحسن 

 . في عملیة تقدیم شكوى
 

بالمنطقة   النقل  وسائل  یستخدمون  الذین  بذلك  الطالب  المیقومون   .TRN P036 دیریةوفقًا إلجراءات 
الم  في  النقل  وسائل  استخدام  استمرار  انضباط    دیریةیعتمد  وإجراءات  لسیاسة  الطالب  مراعاة  على 

 .دیریةالم
 

ال  بموجب اإلجراء  مدیریةستمنح  الكاملة  الوالدین أو    الطالب، ، سجالت    INS-P022 الحقوق  ألي من 
دلیل مكتوب على وجود أمر محكمة أو قانون  ب دیریةالم  تُزود ألشخاص آخرین في عالقة أبویة ، ما لم  

قانونًا یتعلق بأمور مثل الطالق أو االنفصال أو   الحضانة الذي یلغي ھذه الحقوق  دولة أو مستند ملزم 
على وجھ التحدید. یجب على اآلباء غیر الحاضنین تزوید المدرسة بعنوانھم الذي یجب إرسال المواد  

 .المدرسیة إلیھ

 التجمعات الطالبیة غلق الحرم المدرسي

ةبالطل مسؤولیاتوحقوق   

 الطرد

 االستبعاد

 التحویل



 ) INS-A025( اللباس قواعد سیاسة  
 

 اإللكترونیة  األجھزة    

  و اإللكترونیة الموارد 
   ) INS-A004( اإلنترنت

 )ESSA( طالب كلنجاح قانون 
 

 الغذائیة  الخدمات وجبات برنامج  

 ) INS-A029( التعبیر حریة    
 

 GANG العصابة  منظمات  
 

ORS 107.154 (1)  ) ینص على أنھ ما لم تأمر المحكمة بخالف ذلك ، فإن أمر الحضانة الفردي 4و (
 :ین ال یحرم الوالد اآلخر من السلطة التالیةألحد الوالد

فحص السجالت المدرسیة واستالمھا والتشاور مع موظفي المدرسة فیما یتعلق برعایة الطفل   •
بنفس القدر الذي یجوز للوالد الوصي فحص واستالم ھذه السجالت والتشاور مع ھؤالء   وتعلیمھ، 
 .الموظفین

أو غیرھا من   النفسیة،أو   ،العقلیةالصحة  أو األسنان، ب أو ط  الطارئة،التصریح بالرعایة الطبیة  •
 .غیر متوفر   عملیة،ألغراض    الحاضن،الرعایة الصحیة للطفل إذا كان الوالد 

الطالب إلى شخص یدعي الوصایة القانونیة على الطالب ما لم یتم إدراج ھذا الشخص    یتم تسلیم لن  
أو یمكنھ تقدیم ھویة شخصیة وأمر قانوني صادر    او ولي االمر في سجالت الطالب من قبل الوالد  

 .عن والیة أوریغون
 

مدارس أو ألي حدث  Salem-Keizer تتوقع  الدراسي  للیوم  مناسبة  الطالب مالبس  یرتدي جمیع  أن  العامة 
الطالب نیة الحفاظ على مجتمع یشمل مجموعة متنوعة من  ترعاه المدرسة. یجب أن تحترم اختیارات لباس 

ھم) أو الوصي  الھویات. تقع المسؤولیة األساسیة عن مالبس الطالب على عاتق الطالب ووالدیھ (أولیاء أمور 
أي  سالمة  أو  صحة  مع  تتعارض  ال  الطالب  مالبس  أن  رؤیة  عن  مسؤولة  التعلیمیة  المنطقة  (األوصیاء). 

وأن تطبیق قواعد اللباس ال یعزز  طالب، وأن مالبس الطالب ال تساھم في خلق جو معاد أو مخیف ألي  طالب،
أساس   على  مجموعة  أي  قمع  أو  التھمیش  من  یزید  أو أو    جنس، ال أو    العرق، أو  الجنسیة،  التعبیر   الھویة 

أو التقید الثقافي أو دخل األسرة أو نوع / حجم الجسم. یجب   الدین، أو    العرق،   التوجھ الجنسي، أو   الجنسي، أو 
للمدرسة  العامة  التعلیمیة  األھداف  لدعم  الطالب ضروریة  بھا  یرتدي  التي  الطریقة  على  قیود  أي  تكون  أن 

المعلومات   من  لمزید  ھذه.  اللباس  قواعد  ضمن  توضیحھا  السیاسة   التفصیلیة، ویجب  إلى  الرجوع  یرجى 
  .على موقع منطقتنا INS-A025 اإلداریة 

 

ھذه   تشمل  والمدرسة.  التعلم  لبیئة  ومشتتة  معطلة  اإللكترونیة  األجھزة  تكون  أن  یمكن 
 / المحمولة والساعات وسماعات األذن  الھواتف  المثال ال الحصر،  األجھزة، على سبیل 

و اإللكترونیة  واأللعاب  اللوحیة  واألجھزة  الرأس  بیئة  سماعات  مع  تتداخل  التي  األجھزة 
الھواتف   ذلك  في  (بما  إلیھا  والوصول  اإللكترونیة  الموارد  استخدام  سیختلف  التعلم. 

، ومدى  لمرحلة الطالب الدراسیةالمحمولة) بناًء على ما ھو مناسب من الناحیة التطویریة  
التعلیمیة، ودرجة االضطرابات   للبیئة  الوصول  ھذا  دعم  أن إمكانیة  یمكن  التي  المحتملة 

التالیة لكل   تحدث بسبب نتیجة استخدام الطالب. نتیجة لذلك، سیتم سن إرشادات السیاسة 
 .مستوى صف

(مثل  العامة  األماكن  في  المحمولة  الھواتف  استخدام  للطالب  یمكن  الثانویة:  المدارس 
استخدام الھواتف    الغداء) وأثناء أوقات االنتقال بین الصفوف خالل الیوم الدراسي. سیكون

 .المحمولة أثناء التدریس في الفصل الدراسي لألغراض األكادیمیة قراًرا مدرسیًا 
K-8  الیوم خالل  الدراسي.  الیوم  وبعد  قبل  المحمولة  الھواتف  استخدام  للطالب  یمكن   :

العامة   المناطق  أو  الدراسیة  الفصول  في  ھواتفھم  باستخدام  للطالب  یُسمح  ال  الدراسي 
أثناء    (الغداء) المحمولة  الھواتف  استخدام  الصفوف. سیكون  بین  االنتقال  أوقات  أثناء  أو 

التدریس في الفصل الدراسي خصیًصا لألغراض األكادیمیة قراًرا مدرسیًا وال یُسمح بھ  
إال في مواقف معینة. بشكل عام، سیُطلب من الطالب إغالق ھواتفھم المحمولة ووضعھا 

بھ الخاصة  الظھر  حقائب  (ان داخل  بھم  الخاصة  الخزانة  أو  الرئیسي  المكتب  في  أو  م، 
 .وجدت)

یُطلب من أولیاء األمور الذین یحتاجون إلى اتصال فوري مع طالبھم االتصال بالمكتب  
أو   االستخدام  رسوم  أو  الدعم  أو  األمن،  عن  مسؤولة  لیست  المدیریة  للمدرسة.  الرئیسي 

 .تلف أو سرقة األجھزة اإللكترونیة الشخصیة
 

في مدارس   اإلنترنت، بما في ذلك    اإللكترونیة، عاًما استخدام الموارد    18یجوز للطالب الذي یقل عمره عن  
ما لم یرفض والدھم أو أي شخص آخر في عالقة أبویة وصول الطالب من خالل استكمال نموذج   كایزر   سیلم

أو  .(INS-F048) االستبعاد  / و  اإللكترونیة  الموارد  إلى  المستخدم  وصول  إبطال  أو  تعلیق  للمنطقة  یجوز 
 دیریة.اسة المالقانون إذا كان المستخدم ینتھك سی   تطبیق اإلنترنت وقد تبلغ عن االنتھاك إلى سلطات 

 

 
مدرسة   منطقة  سیاسة  في    كایزر -سیلممن  مسجل  طالب  أي  استبعاد  یجوز  ال  على    المنطقة،أنھ 

أساس العمر أو اإلعاقة أو األصل القومي أو العرق أو اللون أو الدین أو الجنس أو التوجھ الجنسي  
المشار  من  المالیة  القدرة  أو  االجتماعیة  الحالة  من    في،كة  أو  الحرمان  التعرض    الفوائد، أو  أو 

على موظفي   یجب  المدرسة.  مجلس  بھ  أو یصرح  یدیره  تعلیمي  نشاط  أو  برنامج  أي  للتمییز في 
مدرسة   والقضاء    كایزر  سیلممنطقة  للطالب  متكافئة  تعلیمیة  فرص  لتوفیر  متواصلة  جھود  بذل 

 .على تلك الظروف التي قد تسبب التمییز
 

وھو عبارة    ، (ESSA) أقر كونغرس الوالیات المتحدة قانون كل طالب ینجح  ، 2015في دیسمبر 
عن حزمة تشریعیة قامت بتحدیث عدد من فرص اإلخطار المھمة والمتطلبات ألولیاء األمور  

الجزء أ   األول،  ندوأولیاء األمور للطالب المسجلین في مدرسة تتلقى أمواالً فیدرالیة بموجب الب
  األول، بند ال  . إذا كنت والدًا أو وصیًا على طالب مسجل في مدرسة تتلقى أمواًال منقانونمن ال

فیحق لك طلب معلومات بشأن المؤھالت المھنیة لمعلم (معلمي) الطالب و / أو المساعدین  
 .(المعلمین)

تقدیم طلب كتابي للحصول على ھذه المعلومات إلى مدیر    بذلك، إذا كنت ترغب في القیام   یرجى 
 ) عشرة  غضون  في  مكتوبًا  ردًا  المقدمة  الطلبات  ستتلقى  أیام 10مدرستك.  تاریخ    )  من  دراسیة 

االستالم. تھدف المعلومات المقدمة في إطار ھذه العملیة إلى تعزیز التواصل المفتوح والشفاف بین  
 .مدارسنا والطالب وأولیاء األمور والمجتمعات التي تخدمھا

 

مدارس   منطقة  كال   كایزر -سیلمتشارك  تنظیم  یتم  الوطنیة.  المدرسیة  والفطور  الغداء  برامج  في 
البرنامجین من قبل وزارة الزراعة األمریكیة (الوالیات المتحدة األمریكیة). الوالیات المتحدة األمریكیة  

یتم تشجیع الطالب   للغداء، وضع إرشادات للطالب الذین یشاركون في برامج الغداء أو اإلفطار. بالنسبة  
اول جمیع مكونات الطعام (الحبوب واللحوم / بدائل اللحوم والفواكھ والخضروات والحلیب) من  على تن
مطلوب فقط ألخذ   التوجیھیة، ولكن بموجب قانون الوالیات المتحدة األمریكیة. المبادئ    المقدمة، الوجبة  

بالن  1/2أحدھا على األقل    غذائیة، مكونات    5من أصل    3 الفاكھة أو الخضار.    لإلفطار،سبة  كوب من 
مكونات غذائیة (الحبوب مع خیار    3عناصر معروضة تتكون من    4من    3یتعین على الطالب تناول  

المسموح   اللحوم   / اللحوم  /    بھا، بدیل  /   الخضار، والفواكھ  الزراعة األمریكیة  بیان وزارة  والحلیب). 
  .وزارة التنمیة الخارجیة: ھذه المؤسسة ھي مزود تكافؤ الفرص

 

العامة أن لكل طالب الحق في حریة التعبیر وتشجع على ممارسة ھذا الحق. یتحمل  كایزر -سیلمتدرك مدارس  
الطالب أیًضا مسؤولیة المساعدة في الحفاظ على عملیات المدرسة المنظمة. یقع على عاتق مسؤولي المدرسة 

ح. ستكون واجب منع توزیع مواد أو مواد تشھیریة أو فاحشة من شأنھا تعطیل العملیة التعلیمیة بشكل واض 
من   خالیة  الطالب  وخطب   لذلك،والعنصریة.    والتحیز،  والمضایقة،  التمییز،منشورات  المطبوعات  تخضع 

الطالب لمراجعة وموافقة معقولة من قبل إدارة المدرسة. سیتم إجراء ھذه المراجعة دون تأخیر ال داعي لھ. 
 .مدیر المدرسة ھو محرر وناشر جمیع المنشورات المدرسیة 

 

ف العصابة بأنھا مجموعة من ثالثة أشخاص أو أكثر یشترك أعضاؤھا في االسم أو الرمز أو  تُعرَّ
والذین ینخرطون في السلوك اإلجرامي كأحد أنشطتھم. لن یتم التسامح مع مثل ھذه المنظمات  األلوان؛ 

 .في مدارس المنطقة
أو تجنید أعضاء عصابة   عصابة، ریقة أو وسیلة في تمثیل أي طالب یتم العثور علیھ یستخدم أي ط

أو انتھاك مدونة السیاسة والقواعد الخاصة  أنشطتھا،  الترویج لعضویة العصابة، أو أو  محتملین، 
سیخضع لإلحالة إلى سلطات إنفاذ القانون   إجرامیة، ، أو االنخراط في أي نشاط عصابة بالمدیریة

 .وسیخضع إلجراءات تأدیبیة تصل إلى ویتضمن الطرد
واألنشطة   المنظمات  في  العضویة  أو  تكوین  تثبیط  إلى  ھذا  یھدف  معادیة    الغیر   أو   إجرامیة، غیر  ال ال 

 .المتعلقة بتنظیم العصابات غیر  أو  تمییزیة، الغیر  للمجتمع، أو 

 (ADM-A009) فرص تعلیمیة متساویة لجمیع الطالب 



 )INS-A014( الثانویة المدارس  في القوى ألعاب 
 

  الشخصیة والممتلكات الخزانة فحص  
 

 المركبات 

 التمییز  عدم بیان 
 

 (INS-A001) مسؤولیة الطالب من وإلى المدرسة 

 حق مراجعة سجالت الطالب 

 ) INS-A009( المدرسي  الحضور  
 

 

 
وال  والتخویف  الجنسي  والتحرش  والمضایقات  المعاكسات  أفعال  مع  التسامح  یتم  واالبتزاز    تنمر لن 

إلى  االلكتروني   الطالب  من  أو  الطالب  إلى  الموظفین  من  أو  الطالب  إلى  الطالب  قبل  من  والتھدید 
والترھیب   المضایقة  یعتمد  قد  ال    ، زبتزا واالالموظفین.  المثال  سبیل  على على  الطبقة    الحصر  حالة 

تعریف ال  یتم  للفرد.  اإلداریة   طبقةالمحمیة  السیاسة  في  الطالب على  .  INS-A003 المحمیة  یتم تشجیع 
الموجود في مكتب  (INS-F030) اإلبالغ عن مخاوفھم من خالل استكمال نموذج تقریر الطالب السري

والمكتبة ومركز االستشارات تقدیم شكوى عن  المدرسة  المجتمع  وأعضاء  واألوصیاء  للوالدین  یمكن   .
المدرسة أو عن طریق إجراء حل الشكاوى الرسمیة على النحو المبین في سیاسة    دیر طریق االجتماع بم

یجوز ألي شخص تقدیم تقریر مجھول مباشرة إلى   .(ADM-P008) واإلجراءات  (ADM-A005) المنطقة
التحقیق   سیتم  المدرسة.  یطلب  مدیر  أن  یجوز ألي شخص  المدرسة.  مدیر  قبل  من  التقاریر  في جمیع 

تقدیم   طریق  تقریر عن  في  التحقیق  أو   / و  االستجابة  في  الموظفون  اتخذھا  التي  اإلجراءات  مراجعة 
 . المدیر العامطلب خطي مع 

أو االنتقام    لثأرا الطالب الذین تبین أن سلوكھم ینتھك ھذه السیاسة سیخضعون إلجراءات تأدیبیة. یعتبر   
الم لسیاسة  انتھاًكا  تقدیم شكوى  عملیة  في  نیة  بحسن  یتصرف  أي شخص  یخضع دیریةمن  أن  یجب   .

 مضایقة،ال  ة، أو سخری ة لل وسیل أو    االنتقام، أو    ، للثأر الطالب الذي یتبین أنھ اتھم شخًصا آخر خطأً كوسیلة  
 .إلجراءات تأدیبیة التھدید،  ، أو االبتزاز االلكترونيأو  التنمر، أو  التخویف، أو 

 

تطبق السیاسات التي تنطوي على   المدیریة.یتوقع من ریاضیي المدارس الثانویة مراعاة جمیع سیاسات  
التبغ والكحول والمخدرات األخرى من الیوم األول الذي یبدأ فیھ الریاضي المشاركة في   استخدام منتجات 

 اركة الریاضیة في مدارس ریاضة (ریاضات) وتستمر طوال العام الدراسي وجمیع السنوات التالیة من المش
حتى نھایة كل عام دراسي. سیواجھ   الیوم، ساعة في    24. ھذه السیاسة ساریة المفعول على مدار كایزر -سیلم

الطالب الذین ال یشاركون في األلعاب   یواجھا الریاضیون الذین ینتھكون ھذه السیاسات نفس النتائج التي  
وسیخضعون  الریاضیة، لمدة ال تقل عن ثالثة أسابیع من المنافسة  باإلضافة إلى إیقافھم على الفور   الریاضیة،

المخدرات عند المخالفة األولى. یُطلب من الریاضیین في المدارس الثانویة أیًضا الحفاظ على معدل   فحصل 
نقطة كحد أدنى في كل تقریر مرحلي لیكونوا مؤھلین للمشاركة في جمیع األنشطة الریاضیة المصاحبة   2.0

فیما یتعلق بتوقعات   ، INS-A014 كایزر-للمناھج الدراسیة كما ھو مكتوب في سیاسة منطقة مدرسة سالم
 الطالب الریاضي: المدرسة الثانویة.

 

للطالب   ویسمح  المدرسة  إدارة  لسیطرة  وتخضع  المدرسة  منطقة  إلى  والمكاتب  الخزائن  تنتمي 
غیر   المواد  لتخزین  الخزائن  استخدام  إزاء  بالقلق  المدارس  تشعر  للراحة.  كوسیلة  باستخدامھا 

الشك   بناًء على معیار  بالخزائن بشكل صحیح.  العنایة  أیًضا من  بالقلق    المعقول، القانونیة وتشعر 
حكیمة   بطریقة  المبنى  مدیر  لتقدیر  وفقًا  الخزانات  فتح  ویمكن  الشخصیة  الممتلكات  فحص  یمكن 

 .وفي األوقات المناسبة وبطریقة معقولة
 

قیادة المركبات اآللیة من وإلى المدرسة. ومع   الثانویة  اللوائح   ذلك، یجوز لطالب المدارس  فإن بعض 
مواقف   كفایة  عدم  بسبب  ضروریة  ،   بالسالمة، واالھتمام    السیارات، المدرسیة  الممتلكات  وحمایة 

یُ  لن  المنطقة.  قبل  السیارات من  وقوف  تقییم رسوم  یتم  قد  المدرسي.  البرنامج  لمركبات  وانقطاع  سمح 
بما في ذلك ساعة   الجلسة،الطالب بمغادرة أرض المدرسة خالل الساعات التي تكون فیھا المدرسة في  

دون إذن من مدیر المبنى. یجوز إلغاء إذن قیادة السیارة اآللیة إلى المدرسة في أي وقت النتھاك    الغداء، 
لب یدرس في مدرسة إعدادیة بقیادة سیارة  أي الئحة مدرسیة تتعلق باستخدام السیارة. ال یُسمح ألي طا

آلیة إلى المدرسة. اآلباء مسؤولون عن تسجیل المركبات اآللیة في مكتب المدرسة قبل أن یتمكن الطالب  
العمر   من  یبلغون  الذین  الطالب  على  یجب  المدرسة.  إلى  القیادة  تسجیل    18من  المتحررین  أو  عاًما 

ھؤالء   على  یجب  المدرسة.  في  ھذه  سیاراتھم  استخدام  تحكم  التي  واللوائح  بالقواعد  االلتزام  الطالب 
 .المركبات خالل الوقت الذي یكون فیھ الطالب تحت إشراف المدرسة

 

مدارس   منطقة  وأولویة  سیاسة  أو    كایزر -سیلم تتمثل  لألفراد  مضایقة  أو  تمییز  وجود  عدم  في 
أساس   على  أو أو    الجنس،أو    الدین،أو    اللون،أو    العرق،الجماعات  الجنسي،  الھویة    التوجھ 

 ،وجیة الزالحالة  األصل القومي، أو  التعبیر الجنسي، أو   الجنسیة، أو

ف القدامى أو المعلومات الجینیة أو اإلعاقة  التعلیمیة أو  أو العمر أو حالة المحاربین  برامجنا  ي أي من 
 .أنشطتنا أو وظائفنا

عام    بندال  في  إقراره  تم  المدنیة  للحقوق  فیدرالي  قانون  ھو  الطالب    1972التاسع  معاملة  لضمان 
والموظفین على قدم المساواة وإنصاف في األوساط التعلیمیة بغض النظر عن جنسھم. تمشیا مع الباب 

التمییز على أساس الجنس ، بما في ذلك التحرش واالعتداء    زر یكا-سیلمالتاسع ، تحظر منطقة مدارس  
الجنسي والقائم على النوع االجتماعي ، في جمیع البرامج واألنشطة التعلیمیة. وھذا یشمل األكادیمیین  

  .والتوظیف وألعاب القوى وغیرھا من األنشطة الالمنھجیة
بضمان   كایزر  سالم  مدارس  دائرة  بالتمییز  تلتزم  المتعلقة  الشكاوى  جمیع  في  الشامل  التحقیق 

  .والتحرش الجنسي والعنف الجنسي 
التمییز على أساس الجنس والب  بالتمییز، یمكن تقدیم الشكاوى واألسئلة المتعلقة   ند  بما في ذلك 

 :كایزر-مدارس سیلم التاسع في منطقة  بند مباشرة إلى مدیر المدرسة أو منسق ال التاسع، 
 

 التاسع:   باب المدیر التنفیذي للموارد البشریة / منسق ال   بایت، جون  
  2450 Lancaster  Drive NE, Salem, OR 97305; 503.399.3061; beight_john@salkeiz.k12.or.us   
salkeiz.k12.or.us.  

 

المجاورة.   الممتلكات  وحمایة  المدرسة  وإلى  من  الطریق  في  الطالب  وسلوك  بسالمة  المدرسة  تھتم 
المدرسة  على  المعقولة  للسیطرة  وإلیھا  المدرسة  من  الطریق  في  الموجودین  الطالب  جمیع  یخضع 

  .وسیاسة وقواعد االنضباط في المنطق
 

الوالد أو أي شخص آخر في عالقة أبویة وكذلك الطالب المؤھلین كما ھو مكتوب في إجراءات 
 :، لدیھم الحق في   INS-P022 المنطقة

 .فحص ومراجعة السجالت التعلیمیة للطالب .1
وصیة  طلب تعدیل سجالت التعلیم للتأكد من أنھا لیست غیر دقیقة أو مضللة أو تنتھك خص  .2

 .الطالب وغیرھا من الحقوق
تعلیم   .3 سجالت  في  الواردة  الشخصیة  التعریف  معلومات  عن  الكشف  على    الطالب،الموافقة 

 .باستثناء الحد الذي تسمح بھ ھذه السیاسة بالكشف دون موافقة
أوریغون   .4 لوالیة  اإلداریة  القاعدة  بأحكام  وزارة 0410-021-581عمالً  إلى  شكوى  بتقدیم  قم   ،

قد فشلت في االمتثال لقانون الخصوصیة والحقوق التعلیمیة   دیریةالتعلیم األمریكیة تدعي أن الم
 لألسرة 

یمكن االطالع على السیاسة الكاملة في كل  .INS-P022 دیریة  الحصول على نسخة من إجراءات الم .5
 .دیریة ومكتب المشرف وعلى موقع ویب الم مدرسة،

شخص آخر في عالقة أبویة أو طالب مؤھل یرغب في فحص سجالت  یجب على أحد الوالدین أو أي  
 .التعلیم تقدیم طلبھم إلى مدیر المبنى أو من ینوب عنھ

 

العامة بتوفیر تعلیم جید لجمیع الطالب. توجد عالقة قویة بین النجاح األكادیمي  Salem-Keizer تلتزم مدارس
یكون الطالب حاضًرا في كل فصل دراسي خالل أي للطالب في   المدرسة وحضوره الیومي. من المتوقع أن 

 .فترة تقدیر من أجل تحقیق أھداف وغایات الفصل
من حیث الحضور الطالب إما حاضر أو غائب. الغیاب بعذر ھو الذي یوافق علیھ المدیر أو من ینوب عنھ في 

 :إحدى الحاالت التالیة 
 .مرض الطالب •
 .مرض خطیر في األسرة •
 .ORS.339.420 (مع قیود في   توجیھات دینیة •
 سوء األحوال الجویة.  •
 .موعد طبي أو موعد المحكمة •
 .الظروف الطارئة أو المبررة أو المخففة •
 .الطالب الذین یعتمدون على أحد أفراد القوات المسلحة األمریكیة في الخدمة الفعلیة •

 .بعذر وال رسمي وقد یترتب علیھ إجراءات تأدیبیةالغیاب بغیر عذر لیس 
 

 دیریة یجب أن یُعفى أحد الوالدین أو الوصي على الغیاب. من أجل الحفاظ على سالمة الطالب، یجب على الم
الطالب  غیاب  مناقشة  عند  األوصیاء  أو  األمور  أولیاء  مع  مباشرة  .التواصل 

واالبتزاز  والتنمر  خویف والت  والمضایقة  سخریة ال 
 )INS-A003( الطالب والتھدید؛االلكتروني 
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 ) INS-A015( التفتیش والضبط 

 الشرطة  ضباط  قبل منالطالب  مقابلة  
  )INS-A033( 

 

 )INS-A012( الطالب رسوم ومصاریف  

 النھار  أثناء التجول  وحظر المدرسة  عن التغیب
 

یجب على كل مدیر مدرسة أو من ینوب عنھم تطویر وتنفیذ سیاسة وإجراءات الحضور التي تتضمن 
توقع حضور الطالب وتشجع ھذا الحضور. ستقوم كل مدرسة بتطویر وتنفیذ سیاسة تأخیر البناء. سیتم  

أ  الوالد  یتم  إخطار  قد  الغیاب.  مسح  یتم  ولم  المدرسة  الطالب عن  إذا غاب  المنطقة  قبل  من  الوصي  و 
شكوى  تقدیم  عملیة  خالل  من  عذر  بدون  للغیاب  نتیجة  اتخاذه  تم  الذي  التأدیبي  اإلجراء  استئناف 

 .المقاطعة
ور یجب على مدیر المدرسة أو من ینوب عنھ إخطار الوالد أو الوصي بعدم حض   ذلك، باإلضافة إلى  

الطالب أو عدم انتظامھ. إذا استمرت مشكلة عدم الحضور (عدم الحضور إلى المدرسة) أو الحضور  
یجب    )، في أي فترة أربعة أسابیع   یعادلھا، أو ما    عذر، غیابات لمدة نصف یوم بدون    ثماني غیر المنتظم ( 

د المسجل أو المعتمد  على مدیر المدرسة أو من ینوب عنھ تقدیم إشعار كتابي شخصیًا أو عن طریق البری
إلى الوالد أو الوصي على الطالب أن یظھر في المدرسة في الیوم التالي بعد استالم اإلشعار ویجب أن 

 .یحافظ على الحضور المنتظم لبقیة العام
  ،ORS 339.925 بموجب أحكام   عنھ، یجب على المدیر أو من ینوب    أعاله، إذا لم یتم االمتثال لإلشعار  

تقدیم إشعار كتابي (مكتوب باللغة األم للوالد) إلى الوالد أو الوصي: الوالد أو الوصي والطفل یجب أن 
یجب على الوالد أو الوصي تسجیل طفلھما    الوضع؛ تحضر مؤتمًرا مع مسؤول المدرسة المعین لمناقشة  

أساس   على  كامل  بدوام  مدرسة  یحضر  الطالب  أن  من  اإلخفاق  منتظم؛ والتأكد  الطفل    یعد  تسجیل  في 
 .وإرسالھ والحفاظ علیھ في الحضور المنتظم انتھاًكا للفئة ج

غیر   الحضور  أو  الحضور  عدم  مشكلة  استمرار  حالة  عنھ    المنتظم، في  ینوب  من  أو  للمشرف  یجوز 
مع  یتوافق  بما  استشھاد  إصدار  المدرسة  .ORS 339.925 اختیار  عن  سنًا  أكبر  طالب  تغیب  كان  إذا 

 .فسیتم إحالة األمر إلى سلطات األحداث أبویة، رة الوالد أو الشخص المرتبط بعالقة خارج نطاق سیط 
 

یتمتع مسؤولو المدرسة بسلطة إجراء عملیات تفتیش لممتلكات المنطقة والممتلكات الشخصیة للطالب 
اشتباه   غیر    معقول، بناًء على  أو  القانونیة  أو غیر  بھا  المصرح  المواد غیر  أو    اآلمنة، ومصادرة   / و 

كا كلما  آمنة.  المدارس  للحفاظ على  استباقیة  كاستجابة  الظروف غیر اآلمنة  ذلك  تحدید  سیتم    ممكنًا، ن 
 إجراء عملیات البحث بموافقة الطالب وبحضوره.

من    نوع  أي  أثناء  آمنة  غیر  أو  قانونیة  غیر  أو  بھا  مواد غیر مصرح  اكتشاف  تم  فسوف    البحث، إذا 
المواد   مصادرة  جمیعھا:  أو  التالیة  الخیارات  أحد  المدرسة  مسؤولو  السلطات   المھربة؛ یمارس  إبالغ 

الشروع ؛  األنشطة    المختصة  الطالب  حالة حضور  في  المنطقة.  في  االنضباط  وإجراءات  في سیاسة 
قد تختبر    خارجھ؛سواء داخل الحرم الجامعي أو    المدرسیة، الطالبیة التي تعتبر امتیاًزا مثل الرقصات  

 المدرسة الطالب والضیوف بحثًا عن الكحول قبل السماح بقبولھم.  
إجراء   دیریةسیتم إبالغ أولیاء األمور والطالب والموظفین والمجتمع بأنھ یجوز للم  سنوي، على أساس  

االعتقاد  في  معقول  شك  المدرسة  مسؤولي  لدى  كان  وإذا  المدرسة  لممتلكات  للكالب  تفتیش  عملیات 
  .فقد یحدث بحث غیر مجدول للكالب المدرسة، بوجود مواد مھربة في 

 

 
عاًما مؤھلین للحصول على خدمات تعلیمیة خاصة مصممة   21من الوالدة حتى سن    الطالب، قد یكون جمیع  

خصیًصا. یتأھل الطالب بموجب المبادئ التوجیھیة المنصوص علیھا في القانون الفیدرالي والموجھة في كل 
 .والیة من قبل وزارة التعلیم

بغض   وتقییمھم، ى المناطق التعلیمیة تحدید جمیع األطفال المقیمین ذوي اإلعاقة وتحدید موقعھم یجب عل 
والذین یحتاجون إلى التدخل المبكر أو التعلیم الخاص في مرحلة الطفولة المبكرة  اإلعاقة، النظر عن شدة 

 .أو خدمات التعلیم الخاص
التعلیم   إلى  الطالب  إحالة  المدرسة   الخاص، عند  في  اإلحاالت  جمیع  تبدأ  تقییم.  بإجراء  یوصى  قد 

وجمع   التشخیصیة  التقییمات  وإجراء  المالحظات  بإكمال  المدربون  الموظفون  سیقوم  المجاورة. 
ومعرفة   موقع  بإذن  األولیة  التقییمات  إجراء جمیع  یتم  المصادر.  من  متنوعة  مجموعة  من  المعلومات 

خالت الوالدین / الوصي في االعتبار في جمیع مراحل التقییم واألھلیة  الوالد و / أو الوصي. یتم أخذ مد
  .والتنسیب

 

لضباط   االمنیةیجوز  إخطار    مقابلة  القوات  المدرسة  سلطات  تحاول  قد  المدرسة.  موقع  في  الطالب 
 .الوالدین أو األوصیاء بمثل ھذا اإلجراء إال بموافقة ضباط التحقیق

 

عمداً. یتعین یتحمل الطالب وأولیاء أمورھم / أولیاء أمورھم المسؤولیة المالیة عن أي مواد مفقودة أو تالفة 
 .على المقاطعة متابعة تحصیل الدیون إلى أقصى حد یسمح بھ قانون والیة أوریغون 

قد یؤدي عدم دفع الرسوم والغرامات و / أو استرداد الممتلكات التالفة / المفقودة إلى: فقدان االمتیازات المتعلقة 
ة غیر األكادیمیة بما في ذلك االحتفاالت بمشاركة الطالب و / أو حضوره في األحداث المدرسیة و / أو األنشط

و / أو دون تقلیدھا األنشطة المتعلقة بالتخرج والفعالیات الریاضیة والرقصات أو الحفالت التي ترعاھا 
 .المدرسة (بما في ذلك الحفلة الراقصة)

طریق تقدیم   یجوز للمنطقة اتخاذ إجراءات قانونیة ، بما في ذلك إحالة مبلغ مستحق إلى التحصیالت أو عن
 . ORS 339.270   شكوى مدنیة في محكمة الدائرة بعد تقدیم اإلخطار المطلوب في

 

 القاصرین على  یحظر  المدرسة عن  التغیب  مرسوم  ایزر ك ولدى  النھار أثناء  تجول حظر  مرسوم یلم س  لدى
   العادیة  الدراسة ساعات  خالل العامة  األماكن  في التواجد) عاما  18و  5 بین  أعمارھم  تتراوح الذین(

 .الجریمة معدل أو /  و المدرسة  عن التغیب لتقلیل
 بالحضور  إخطار وإرسال التحقیق،  دیریةالم على یجب منتظم،  غیر حضور حدوث حالة في  

ینبغي التي   التصحیحیة التدابیر وتحدید الوالدین، عالقة في آخر شخص  أي أو الوالد إلى المنتظم غیر
 اإلحالة  ذلك في بما الوالیة، لقانون وفقا إجراء قانوني  اتخاذفي   قدما للمقاطعة المضي  یجوز    .اتخاذھا

 .دوالر 500 إلى تسعیرة تصل إلصدار القوات االمنیة إلى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .الكتیبات باستمرار یتم مراجعة وتحسین   

 QAM یجب على مستخدمي ھذا الدلیل التحقق من 

 موقع الویب الخاص بأحدث إصدار.

 لطفلالتعلیم الخاص البحث عن ا
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