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 العام رسالة من المشرف

 ،العامة آرلينغتونمدارس  أعزائي طالب وأسر

       

ا بصفتي مشرف ا  . مع ا ، في بداية العام الدراسي الجديدوالموظفين سر باألأن أرحب  ( ، يسعدنيAPSالعامة ) آرلينغتونمدارس لعامًّ

، والفعالية التشغيلية ، والشراكات ، وقوى  عافيتهمخطتنا االستراتيجية: نجاح الطالب واألربعة لهداف األنركز على تنفيذ يمكننا أن 
العامة بتزويد كل طالب بتجربة تعليمية ممتازة في بيئة تعليمية آمنة وداعمة ومحترمة. في   آرلينغتونعاملة مشاركة. تلتزم مدارس 

قواعد  كتيّب مدونة إعداد م التزامنا بالمساواة واإلنصاف والعدالة االجتماعية. حقوق الطالب ومسؤولياتهم: تيأتي صلب هذا الهدف 
 ب للتعبير بوضوح عن توقعات سلوك الطالب والموارد المتاحة. السلوك الط

 
 نه يعكس:إ

 العامة المتعلقة بسلوك الطالب. آرلينغتون• سياسات وإجراءات مدارس 
 الطالب.• التزامنا بالمعاملة العادلة لجميع الطالب في تطبيق االستجابات اإلدارية لسلوك 
 • الدور الحيوي للوالدين/األوصياء كشركاء في نجاح الطالب وحل المشكالت ؛

 هم ؛بأطفال  ى أفضل وجه مع المخاوف المتعلقة• العملية التي يجب على اآلباء/األوصياء اتباعها للتعامل عل
والخدمات التي تلبي االحتياجات  لسلوك اإليجابي وتحديد المواردطبيق الدعم ل• دور الموظفين بشكل فردي وجماعي في ت

 الطالب وأسرهم ؛ احتياجات السلوكية أو 
 • األساليب االستباقية التي تعال  األسباب الكامنة )الجذرية( لسلوكيات الطالب.

 و  :المدرسةإنفاذ القانون في التفاعل مع الطالب في بيئة سلطات بما في ذلك دور ها واالستجابات لسلوك الطالب • مستويات 
 فوارق عرقية في استجابتنا لسلوكيات الطالب. ة• استخدام تحليل البيانات لرصد ومعالجة أي

 
الرعاية زودي وتعتمد على العالقات التعاونية بين اآلباء/األوصياء ومإلى ا بأن المدارس الناجحة تحتاج نحن نؤمن إيمانا راسخ       

وفي الوقت الذي يعملون جميع ا مع ا لتعزيز النتائ  اإليجابية ودعمها لكل طالب.  -مع اآلخرين والطالب وموظفي المدرسة والمجت
ا حسن النية وأفضل الجهود التي تهدف إلى الفيه نفترض  ، هناك حوادث طالبية تتطلب تدخلنا من خالل مجموعة متنوعة من   وقايةدائم 
ل سلوك الطالب باستمرار على أهمية التعلم االجتماعي العاطفي وتنفيذ لطالب. تؤكد األبحاث حول دعم والخدمات واإلجراءاتأشكال ال

إدارة  كمالذ أخير ووفق ا لسياسات مجلسإال استخدامها ال يحبذ الدعم والخدمات السلوكية اإليجابية بدال  من اإلجراءات العقابية التي 
 رس والقوانين المعمول بها.االمد

 
. يتطلب قانون والية فرجينيا من جميع أولياء األمور ملكافطأمراجعة هذا الكتيب مع في  مكوقت واأن تأخذمعهم أنا الموظفون وطلب ي

عبر  السنوية من خالل عملية التحقق الذي يتم التحقق ن ا. هراجعومدونة قواعد سلوك الطالب ونسخة من تسلموا بأنهم قرار اإل

كتيب، هذا المطلب. إذا كان لديك أسئلة بخصوص محتويات هذا اليلبي    Annual Online Verification Processاإلنترنت 

-703على الرقم   Director, Student Climate and Cultureال قافة الطالب و جومدير بأو  طفلكيرجى االتصال بمدرسة ف

 عامة. ال آرلينغتونالمستمر لمدارس  مدعمك ملك. نقدر 228-2887

 
 متمني ا لكم سنة دراسية رائعة 

 المخلص 

 

Francisco Durán ،ED.D. 
 العامة  آرلينغتونالمشرف العام، مدارس 
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 العامة ورؤيتها آرلينغتونرسالة مدارس 

 الرسالة

لتأكد من أن جميع الطالب يتعلمون ويزدهرون في بيئات تعليمية ا     

 .وداعمةآمنة وصحية 

 

 الرؤية

أن نكون مجتمعًا شامالً يمّكن جميع الطالب من تعزيز أحالمهم      

 .مستقبلهمتشكيل واستكشاف إمكاناتهم و

 

 العامة آرلينغتوناألهداف االستراتيجية لمدارس 

 

 بالنجاح الط

شارك مع توفير مسارات  ي وتحدي ا  واجه أن كل طالب ي تأكد من ال     

متعددة لنجاح الطالب من خالل توسيع الفرص وبناء أنظمة دعم  

 وإزالة  

في  فجوات  العلى  العامة آرلينغتونمدارس ستقضي   الحواجز.     
 يحقق جميع الطالب التميز. حتىالفرص ،  

 

 عافية الطالب

 آرلينغتونمدارس له. ستعمل مكبأخلق بيئة تعزز نمو الطفل      
على رعاية النمو الفكري والجسدي والعقلي واالجتماعي  امةالع

 العاطفي لجميع 

   الطالب في بيئات تعليمية صحية وآمنة وداعمة.      

 

 قوة عاملة مشاركة

عالية  متنوعة وقوة عاملة في  ست مار  االوتوظيف واستقطاب       
هي المكان الذي   العامة آرلينغتونتكون مدارس  الجودة لضمان أن 

 يختار األفراد  
 فيه.   الموهوبون العمل     

 

 التميز التشغيلي

تعزيز وتحسين العمليات على مستوى النظام لتلبية احتياجات       
 النامي والمتغير. آرلينغتون مجتمع

 

 الشراكات

تطوير ودعم روابط قوية بين المدارس واألسر والمجتمع لتوسيع      

 .وتقدمهم  الطالب ونموهمفرص تعلم 

 ساسيةالقيم األ

 التميز 

تأكد من حصول جميع الطالب على تعليم نموذجي يمثل تحديًا ال     

 .أكاديميًا ويلبي احتياجاتهم االجتماعية والعاطفية
 

 المساواة

إتاحة  الفرص وتحقيق التميز من خالل في فجوات الالقضاء على      

الوصول إلى المدارس والموارد وفرص التعلم وفقًا لالحتياجات  

 الفريدة لكل  

 .طالب     
 

 الشمولية

،   جرد كونهم أشخاصتقوية مجتمعنا من خالل تقييم األشخاص لم      

ورعاية تنوعنا ، واحتضان مساهمات جميع الطالب واألسر  

 .والموظفين
 

 نزاهةلا

 .بناء ثقة من خالل التصرف بأمانة وانفتاح وأخالق واحترام     
 

 التعاون

لدعم نجاح   والموظفينتعزيز الشراكات مع األسر والمجتمع      

 .طالبنا
 

 اإلبداع

االنخراط في التفكير المستقبلي لتحديد األفكار الجريئة التي       
وفي الوقت نفسه  تمكننا من االستجابة لتوقعات منظمتنا ومجتمعنا 

 تنمية اإلبداع 
 لدى طالبنا.سعة األفق والتفكير النقدي و     

 

 اإلدارة

  إيجاد است مار المجتمع في مدارسنا ؛ عزيز إدارة مواردنا لت      
يمية آمنة وصحية ومستدامة بيئي ا ؛ دعم المشاركة المدنية  بيئات تعل

 والمجتمعية ؛  
 وخدمة األجيال الحالية والمستقبلية.      
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لمدارس الخطة اإلستراتيجية ب ب المدونة سلوك الطصلة 

 اصحي  سليمون : عافية الطالب: طالب العامة آرلينغتون

 وآمنون ومدعومون

بتهيئة بيئة تعزز نمو الطفل    العامة  آرلينغتونمدارس تلتزم      
عافية  تشمل هي األكاديمي وتحصيل بأكمله. تتجاوز مقاييس النجاح ال

 الطالب  
  آرلينغتونمدارس هم ونجاحهم على المدى الطويل. تعمل نموو     

  ني بصحة جيدة وآمن يتمتعون جميع الطالب كون بجد لضمان  العامة
  ينومدعوم

(  2بيئة تعزز نمو الطفل بالكامل و ) إيجاد( 1على: )  مع التركيز     

  -  الفكري والجسدي والعقلي والسلوكي واالجتماعيالنمو رعاية 
 العاطفي  

 بيئات تعليمية صحية وآمنة وداعمة. لجميع الطالب في      
 

 مقدمة ومعلومات أساسية 

تمت كتابة كتيب مدونة قواعد سلوك الطالب لمدارس       
العامة هذا وفق ا إلرشادات وزارة التعليم في فيرجينيا من   آرلينغتون

أجل سياسة إيجابية ووقائية لقواعد سلوك الطالب وبديال  لسياسة  
 العامة.  آرلينغتوناإليقاف وقواعد سلوك الطالب في مدارس 

 
ويد الطالب واألسر وموظفي  يعمل هذا الكتيب كدليل لتز      

المدارس والمجتمع بمعلومات واضحة وموجزة حول التوقعات  
السلوكية والممارسات العادلة والوقاية االستباقية والنُُّه  القائمة على  

التدخل أو الموارد لمعالجة مخاوف الطالب االجتماعية العاطفية  
وفق ا    اإلبالواالستجابات بشكل فعال لسلوك الطالب ومتطلبات 

العامة ولمتطلبات   آرلينغتونلسياسات قسم المدارس في مدارس  
 وزارة التعليم في فرجينيا. 

 
على استخدام هذا   ارسنشجع جميع أولياء األمور وموظفي المد     

ة  ي قواعد المدرسالمع الطالب حول حاديث األدارة الكتيب كأداة إل

المناسب. يلعب جميع أعضاء  ، والسلوك المتوقع والحقوق والسلوك

األوصياء والمديرين /اآلباءالمجتمع المدرسي ، بما في ذلك الطالب و

تأسيس  وموظفي مكتب المنطقة ، دوًرا أساسيًا في   ارسوموظفي المد

 مجتمع مدرسي إيجابي وآمن وعادل ومنصف وداعم. والحفاظ على 

 

  العامة آرلينغتونمدارس في  بال مدونة قواعد سلوك الطإطار ؤكد ي 

 :ما يلي على أهمية

 
 والمجتمعواألسر    شراكات فاعلة مع الطالبأسيس ت  •      

يًّا  تنفيذ إطار سلوك على مستوى المدرسة يكون وقائيًا وتصالح •      

 ومتعدد المستويات ومستجيبًا ثقافيًا

مساعدة الطالب على التحصيل األكاديمي وتطوير كفاءات   •      

 اجتماعي عاطفيتعلم 

االستجابات  الطالب ذج وتعليم انمتقديم إعادة توجيه و •      

 والسلوكيات المناسبة 

وتدخل ، وممارسات تصالحية وبدائل   وقايةتنفيذ استراتيجيات   •     

 التي تركز على المخاوف السلوكية يقاف إلعمليات ال

يل مقدار  والطرد كمالذ أخير وتقل  يقافاستخدام عمليات اإل •      

 والمدرسة  ية غرف الصفال الوقت الذي يقضيه الطالب خارج 

توفير مستويات من االستجابات تتناسب مع خطورة السلوك   •      

 دث لحو/أو ا

 ضمان استجابات عادلة لسلوكيات الطالب  •      

ضمان حصول الموظفين على تعلم مهني مستمر في التحيز  •      

ة ، والممارسات التصالحية ، والعافية  الضمني ، والكفاءة الثقافي 

 العقلية ، والرعاية  

 الواعية بالصدمات          

 مدرسية إيجابية تركز على الوقاية إيجاد أجواء  •      

ات  ي ضحة ومناسبة ومتسقة لمعالجة سلوكتوقعات وا  وضع •      

 الطالب التخريبية

  ارسالنظام والمدجمع وتحليل بيانات االنضباط على مستوى  •      

  تنويروالخلفية اللغوية وحالة اإلعاقة ل ثنيةحسب الجنس والعرق واإل

 سياساتنا 

 وممارساتنا وإجراءاتنا وفهم الفعالية         

توفير فرص التعلم المهني لجميع الموظفين لضمان التطبيق   •     

المدرسة  في   العادل لسياسات وممارسات وإجراءات االنضباط

 الفهم على  ولتعزيز

 مستوى النظام إلطار/فلسفة االنضباط الجديدة         

 
العامة بالتنوع واإلنصاف  آرلينغتونبيان التزام مدارس 

 والمساءلة شموليةوال

بتوفير بيئات تعليمية شاملة  ملتزمة العامة  آرلينغتونمدارس      

وموظفينا. يتم الترحيب بجميع الطالب في مدارس  أسرنا لطالبنا و

ودعمهم في جميع المدارس   دمجهمالعامة وتقديرهم وسيتم  آرلينغتون

على  والمناهج واألنشطة المشتركة للمناهج الدراسية  والغرف الصفية

 آرلينغتونمدارس  عىالعامة. تس آرلينغتونجميع مدارس   مستوى

وتستمع لها ت داخل مجتمعنا جميع األصواإلى الحصول على العامة 

جميع دى نقاط القوة واالختالفات لعاليًا قدر ت لتنوع ووهي تحترم ا، 

نحن نحتضن مساهمات جميع الطالب واألسر  و. هاأفراد مجتمع

والموظفين لضمان تحقيق إمكانات كل طالب. نحن ملتزمون بدعم 

ً  ةالمهمشاحتياجات المجموعات السكانية  حن ن و ،تاريخياً ومؤسسيا

 نقدر تنوع الطالب ونحترم الفروق الفردية التي تميز الناس.
 

تميز ب بالتميز التعليمي للطالب وملتزمة العامة  آرلينغتونمدارس      

ممارسات منصفة   وهي بهذا تدمج مكان العمل لجميع الموظفين ، 

اإلنصاف   العامة. آرلينغتونوشاملة في جميع جوانب مجتمع مدارس 

في ثقافتنا كمؤسسة تعليمية عامة.  متغلغلة  والشمولية من المبادئ ال

بالتأثير  العامة آرلينغتونمدارس تقر من أجل تحقيق التميز ، و

والتمييز ، وقد نفذت سياسات    هوىالتاريخي والحالي للتحيز وال

ملتزمة العامة  آرلينغتونمدارس  جراءات تعالج هذا التأثير.وإ

عرق ، تبعًا للبضمان عدم تحديد نجاح الطالب ومشاركة الموظفين 

، والجنس ، واللغة ، والدين ،  صل اإلثنيوالقدرة ، والعمر ، واأل

والحالة العسكرية ، والتوجه الجنسي ، واألصل القومي ، والعقيدة ،  

، الجندري أو التعبير  الجندرية االجتماعية ، والهوية واللون ، والحالة

وحالة الحمل ، والمعلومات الجينية ، وحالة المواطنة ، واإلعاقة ،  

قد يتعرض فيه   مجال آخرو/أو الحالة االجتماعية واالقتصادية أو أي 

 .األشخاص للتمييز
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 الحقوق والمسؤوليات 

 هممسؤولياتالطالب وأدوار 

 
 : ما يلي لك الحق فيكطالب ، أنت 

 

 تعليم جيد وجذاب في بيئة آمنة ومحترمة وعادلة ومريحة.  •      

مدرسة آمنة ومرحبة واالنتماء إلى مجتمع يقدر  الدوام في •      

نبًا إلى جنب مع تنمية المهارات االجتماعية العاطفية  ج  التعلم ويعززه

 من خالل نهج 

 سلوك إيجابي.         

أعضاء  ومن  واإلنصاف واالحترام من المدرسة لباقة لتوقع ا  •     

 هيئة التدريس والطالب اآلخرين.

  اتالتعبير عن اآلراء بحرية من خالل الكالم والتجمع  •     

 وغيرها من الوسائل القانونية. ضائ والعر

لكل طالب الحق في أن تتم مخاطبته بأسماء وضمائر تتوافق    •     

 الجنسية.  تهمع هوي 

سيكون الوصول إلى المرافق التي تتوافق مع الهوية الجنسية    •     

مرافق   د ، سيتم توفيري للطالب متاًحا لجميع الطالب. مستخدم وح

 محايدة جنسانيًا 

 صوصية الخ يرغبون فيلجميع المستخدمين الذين          

 سياسة طبيق  الدعوة للتغيير في أي قانون أو سياسة أو ت   •     

اآلخرين  مدرسة موظفي التحدث مع معلميك ، ومرشدك ، وال  •     

 مخاوف.  ةحول أي 

 لعواقب منصفة دون تمييز.تعرض ال  •     

اإلبالغ عن أي حوادث تنمر أو مضايقة أو إساءة أو تهديدات    •     

 . ذلك القيام به حيال جريي ما علم أن هناك شيئًا أن ت ولفظية أو جسدية 

 مبادئ توجيهية مناسبة.  في ظلالوصول إلى سجالتك ،   •     

ب بلغتك ال قواعد سلوك الطمدونة  تلقي معلومات عن   •     

 المفضلة. 

مؤهالً ، وفقًا  نت ودعم ، إذا كتسهيالت تلقي تعليم متخصص و  •     

 الوالية والقوانين الفيدرالية.لما تحدده قوانين 

        
 بصفتك طالًبا ،فإن عليك مسؤولية:       

المدرسة بانتظام ، والوصول في الوقت المحدد ،  إلى حضور ال  •     

وأداء  الصف وإحضار المواد المناسبة ، واالستعداد للمشاركة في 

 الواجبات  

 المنزلية.         

 بذل قصارى جهدك.   •     

م حقوق ومشاعر وممتلكات الطالب اآلخرين ااحتر  •     

يران  واآلباء/األوصياء وموظفي المدرسة والزوار والضيوف وج

 المدرسة. 

التصرف باحترام في ساحات المدرسة ، والحافالت المدرسية    •     

، وفي محطات الحافالت ، وفي أي نشاط متعلق بالمدرسة ، وفي  

   الغرف الصفية

بما في ذلك التعليم االفتراضي حتى ال تتداخل مع العملية           

 التعليمية.

والمدرسة وعلى   الصف ي غرفةفما هو متوقع منك ع ااتب   •     

 مستوى النظام. 

اإلبالغ عن انتهاكات القواعد أو األمور األخرى المثيرة للقلق    •     

 لجسدية أو العقلية. ة اآلخرين اوالتي تؤثر على سالمتك أو سالم

 

مدارس  أدوار ومسؤوليات اآلباء/األوصياء والمجتمع في

 العامة آرلينغتون

العاطفي لكل   الصحي االجتماعيالنمو الناجح والتعليم يعتمد      

  سرالعامة على الشراكة األساسية بين األ آرلينغتونطالب في مدارس 

العامة ، ال سيما  آرلينغتونوالموظفين في جميع مستويات مدارس 

على مستوى المدرسة المحلية التي تكون عادةً األقرب إلى الخبرة  

أو السلوكية  ية التعليمالقضايا ديد التعليمية للطالب ، والقدرة على تح 

 تعلم اآلخرين.على التي قد تؤثر على تعلم الطالب أو 

 

سر لأل بيانها العامة األدوار التالي آرلينغتونتحدد مدارس      

ومديري المدارس والمعلمين وموظفي الدعم وإنفاذ القانون والمجتمع 

ندرك   ونحنعالة. في إنشاء والحفاظ على بيئة تعليمية آمنة وداعمة وف

أيًضا االلتزام والحاجة إلى تدريب مستمر للموظفين للتعامل بفعالية 

مع االحتياجات المعقدة المتعددة األوجه في كثير من األحيان للطالب  

 . أسرهمو

 
 اآلباء/األوصياء

أهمية اتخاذ خطوات استباقية   ارس آراينغتون العامةمدتدرك        

إلشراك األسر في إنشاء والحفاظ على مجتمع مدرسي آمن وداعم  

بين المدارس ومفيد للتعلم. عندما تكون هناك شراكات تعاونية 

أفضل أكاديميًا وسلوكيًا  في المدرسة ، يكون أداء الطالب   والمنازل

ء عن كثب  األوصيا/واآلباءواجتماعيًا. من المهم أن تعمل المدرسة 

معًا وأن يكونوا داعمين للخطوات المتخذة إلحداث التغييرات 

المرغوبة في السلوك. من المتوقع أن يستخدم موظفو المدرسة  

يتواصلون بشكل فعال مع  وأنهم   تدخالت واستجابات مناسبة وعادلة

  ة السلوك ، واإلجراء المتخذ ،قضي األوصياء لشرح  /اآلباء

العمل معًا  الذي يتمثل في هدف الاجبة ، واإلجراءات القانونية الوو

 نتائج إيجابية.تحقيق ل

 
بين البيت  ةفعالتأسيس شراكات أربع استراتيجيات في 

 والمدرسة

 تبني فلسفة تقاسم السلطة والمسؤولية.   •   

 التنوع واالحتفاء به.ب ف ارت عاإل  •   

 عالقة ثقة تعاونية. و  تكوين  •   

 احترام احتياجات األسرة ومعالجتها.  •   

 

رحب  ممناخ مدرسي إيجابي إشراك األسر وخلق جو  إيجاديتطلب     

 آرلينغتونمدارس . لتحقيق هذا الجهد ، تدرك الضمان مشاركته

 : هأن  العامة

من اآلباء/األوصياء ، واألشقاء ، واألجداد ،   سرقد تتكون األ  •        

من  ناء الزوج ، واألصدقاء وغيرهموالعمات ، واألعمام ، وأب 

 البالغين الموثوق 

 بهم.             

نارة الطريق  في تحليل البيانات إلسر  يجب أن تشارك األ  •        

 السياسات والممارسات لتحسين ظروف التعلم. أمام وضع 
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للوالدين الحق في الحصول على المعلومات والمشاركة في    •        

إجراءات التظلم التي   لهم والوصول إلىاطفأالقرارات التي تؤثر على 

 تتناولها 

 هذه الوثيقة.            

 

قانون فيرجينيا واجب كل  من  22.1- 279.3القسم يبين       

ة في  المدرس  طالب مسجل في مدرسة عامة لمساعدة  وصي علىوالد/

 تطبيق معايير 

 اإلجباري في المدرسة. يجب على الوالدين: دوام ب والال سلوك الط

 

إدارة  اإلقرار باستالم معايير سلوك الطالب الصادرة عن مجلس   •   

في تعليم الحياة  مشاركةالرس ، واستخدام معلومات الدليل ، واالمد

 ،   األسرية

 للتكنولوجيا.واالستخدام المقبول       

المدرسة عند تسجيل الطالب ، بالمعلومات المتعلقة   معالإ  •   

باإلدانات الجنائية أو أحكام الجنوح ألي جريمة مدرجة في القسم  

           §من  Gالفرعي 

  )قانون والية فرجينيا(.  16.1-260      

رس  اإظهار التواصل اإليجابي والتعاون مع موظفي المد •    

والوكاالت الخارجية في معالجة مواضيع مثل التنمر ، وتقدم الطالب  

 ،   دوام، وال

برامج األكاديمية و/أو السلوكية  الواستخدام التكنولوجيا ، و      

مساعدة الطالب وبرامج الوقاية والتدخل التي تؤثر على نجاح  ل

 الطالب في المدرسة. 

ومفهوم للوصول  استخدام مسار أو بروتوكول اتصال واضح   •   

أطفالهم أو مسائل تتعلق بتعليم   ةإلى الموظفين المناسبين لمعالجة أي 

 في  عافيتهم

 البيئة المدرسية.       

 

سر  أن وجود مثل هذه السبل لأل العامة   آرلينغتونمدارس تدرك      

للمشاركة والتعبير عن مخاوفهم ، وتقديم االقتراحات ، والوصول إلى  

شراكة   إيجادالمساعدة في نها من يمكّ أطفالهم ب  قةالمعلومات المتعل

 والمدارس ، وبالتالي تعزيز المجتمع المدرسي. سرإيجابية بين األ

 

بسبل اتصال والوصول إلى الدعم  سر يمكن أن يؤدي تزويد األ     

والموارد االستباقية إلى إعادة صياغة العالقة فيما يتعلق بسلوك  

 شركاء بدالً من خصوم عند وقوع الحوادث.  وتكوينالطالب  

 
الطرق التي يمكن من خاللها للوالدين أو األوصياء دعم 

 الطالب ذوي اإلعاقة

في  الطالب وكذلك   ستساعد االقتراحات التالية في دعم تعلم •    

 المنزل: و تعزيز الشراكة اإليجابية بين المدرسة

تحدث مع آباء آخرين ألطفال ذوي إعاقة ، واتصل بمركز   •    

ورش   حضرالوالدين ، ومحلية لفي مجموعة   موارد آباء ، واشترك

 عمل لمعرفة  

 المزيد عن تعليم األطفال ذوي اإلعاقة.        

خالل   جهز نفسك مناحضر جميع االجتماعات المتعلقة بطفلك.  •    

أفكارك  وضع قائمة ب التحدث مع طفلك عن مشاعره تجاه المدرسة ، 

 حول نقاط  

طفلك ،  ل التي تضعهاوأهدافك القوة والضعف لدى طفلك       

 ناء االجتماع.مالحظات حول ما تريد قوله أث بتسجيل و

اسأل معلم طفلك أو مدير المدرسة أو  لة، ئ عندما يكون لديك أس •    

 مسؤول التربية الخاصة. 

واحتفظ بنسخة  خّطيًّا عن الطلبات أو المخاوف أو المشاكل   أبلغ •    

لسجالتك الخاصة. دع معلم )معلمي( طفلك يعرفون أنك تريد 

 المشاركة في تعليم 

للتحدث مع المعلم )المعلمين( ، وإذا أمكن ، ا قتً خصص وطفلك.         

 . غرفة الصفيةقم بزيارة ال

أو مشكلة طبية يعاني منها  عالجاتخاصة أو ة أجهزة  اشرح أي  •    

 .حصل عليهاالتي ي  لخدمات التعليميةاؤثر على مما قد ي طفلك 

أنشطة أو أحداث كبيرة قد تؤثر   ةأي علًما ب المعلم )المعلمين(  أحط  •    

 على أداء طفلك في المدرسة. 

Resource  Parent APS  اآلباء  صادراستفد من خبرة مركز م  •     
  Center معلومات  هذا المركز . يوفر العامة آرلينغتونفي مدارس

 وتدريبًا ال 

 يقدر بثمن لآلباء.      

اطلب إرسال عينات من عمل الطالب إلى المنزل. إذا كان لديك   •    

أسئلة أو اقتراحات ، فحدد موعدًا مع المعلم )المعلمين( للتحدث عن  

 طرق جديدة  

 لتحقيق أهداف الطالب.       

اسأل المعلم )المعلمين( كيف يمكنك االستفادة من األنشطة   •    

في المنزل. شجع السلوك الذي يؤدي إلى النجاح  طفالك المدرسية أل 

 في المدرسة ، مثل  

محافظة على  قبول المسؤولية ، واتباع القواعد ، والتنظيم ، وال      

 .دقة المواعيد

أو المدرسة ، إن أمكن. سيتيح لك  صفتطوع للمساعدة في ال   •   

األشياء في المدرسة وكيف يتفاعل طفلك مع    حدوثذلك معرفة كيفية 

 اآلخرين. كما 

 سيساعد المدرسة.  ذاه أن      

العمل معًا يمكن ب والمدرسة تريدان النجاح لطفلك. أنت تذكر أنك  •    

 .تحقيق ذلك

 
 :للوالدين/األوصياء الحق في

  كاألكاديمي وسلوكحول تقدمك تلقي تقارير رسمية منتظمة   •   

 . دوامكو

 خالت حول التخطيط التربوي. ا تقديم توصيات وإعطاء مد  •   

 مع المعلمين و/أو المدير.  اجتماعاتالمشاركة في   •   

 . أطفالهمتلقي توضيحات من المعلمين حول درجات   •   

، وفقًا لقانون   طفالهمالوصول إلى جميع السجالت المدرسية أل   •   

 (. FERPAالخصوصية والحقوق التعليمية لألسرة )

الحصول على مزيد من التوضيح لحقوق الطالب ومسؤولياتهم   •   

  آرلينغتونلمدارس  بمدونة قواعد سلوك الطال عن و

 . العامة      

اللغة التي  ب  بتلقي معلومات عن مدونة قواعد سلوك الطال  •   

 .يفضلونها

 .اللغة التي تفضلهاتلقي اتصاالت مكتوبة وشفوية من مدرستك ب   •   

تلقي المعلومات في الوقت المناسب فيما يتعلق باإلجراءات    •   

 رات  قراال لطعن فيعملية ابين إجراءات التأديبية ، والتي ت 

 .التأديبية      

https://www.apsva.us/special-education/parent-resource-center/
https://www.apsva.us/special-education/parent-resource-center/
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عاًما فما فوق إلغاء   18* يمكن للطالب الذين يبلغون من العمر    
 اشتراك الوالدين في الوصول إلى معلومات معينة.

  

 :ات التاليةمسؤولياليتحمل اآلباء/األوصياء 

• مساعدة موظفي المدرسة من خالل تبادل األفكار لتحسين تعلم      

 مشاكل سلوك الطالب غير الالئقة. الطالب ومنع أو حل 

 • توفير اإلشراف على صحتك وسالمتك الجسدية والعاطفية.      

• تأكد من أن حضور الطالب سريع ومنتظم مع تزويد المدرسة       

 أيًضا بتفسيرات لغيابك أو تأخرك.

 .اءوصي األ/اجتماعات اآلباء • حضور      

 وبعده. ي  مدرسوم الي • توفير اإلشراف المناسب لك قبل ال     

قواعد  مدونة  • مراجعة ومناقشة حقوق الطالب ومسؤولياتهم و     

 . أطفالهمسلوك الطالب مع 

• مراقبة التكنولوجيا عبر اإلنترنت لضمان الوصول واالستخدام       

 المناسبين لمنصات التواصل االجتماعي.

 

 المجتمع 

العامة والمجتمع   آرلينغتونمن األهمية بمكان أن تقوم مدارس        

شراكات  ال إن بناءبتطوير شراكات تعاونية لتلبية احتياجات الطالب. 

ألحداث ، ووكاالت  ل ئيقضاوالنظام المع وكاالت الصحة النفسية ، 

أمر  الخدمة االجتماعية وكذلك الشركات والمنظمات غير الربحية 

من الخدمات والدعم التي تضمن النجاح  ضروري إلنشاء شبكة 

 لجميع الطالب وتخلق بيئات تعليمية آمنة وداعمة. 

 
 إنفاذ القانون

سلطات  و العامة آرلينغتونمدارس عند معالجة العالقة بين        

 إنفاذ القانون ، من المهم تذكر النقاط التالية:

 

 . يالمدرسمسؤولين عن االنضباط ضباط إنفاذ القانون ليسوا   •   

إداريي المدرسة   لسلوك الطالب مسؤولية ةاالستجاب بقى ت   •   

 وموظفيها. 

  

العامة مع جميع انتهاكات قواعد  آرلينغتونستتعامل مدارس        

سلوك الطالب ضمن حدود سياسة قواعد سلوك الطالب دون إشراك  

ما لم يتم ارتكاب انتهاك لمدونة قواعد  آرلينغتونقسم شرطة مقاطعة 

على النحو  نفاذ القانون إمما يستدعي االتصال بسلطات سلوك الطالب 

وسياسة مجلس المدرسة.     279.3:1-22.1المبين في قانون فيرجينيا 

سيتم التعامل مع إخطار ومشاركة الشرطة على أنها مسألة خطيرة  

بالوالد/الوصي. لمزيد من بذل كل جهد ممكن لالتصال  يجب و

 . MOU APS/ACPDالمعلومات ، انظر 

 
 العامة آرلينغتونأدوار ومسؤوليات موظفي مدارس 

 المديرون

العامة والفرق اإلدارية   آرلينغتونيتحمل مديرو مدارس        

الب  مسؤولية العمل مع أولياء األمور وأعضاء المجتمع والط

مدرسي إيجابي يعكس فلسفة   جووالموظفين لتأسيس والحفاظ على 

بصفته القائد التعليمي ، العامة. يجب على المدير آرلينغتونمدارس 

إظهار دعمه إلطار عمل   ،لفريق من أصحاب المصلحة األساسيين

 وقائي للسلوك من خالل: 

 

 مع نهج إيجابي للسلوك ، ة فلسفي من ناحية  المواءمة   •   

 تخصيص التمويل ،   •   

وضع بروتوكول واضح ألولياء األمور لمعالجة المخاوف التي    •   

 هم ،أطفالتؤثر على 

الرؤية )التواصل النشط مع أصحاب المصلحة  مكانية إتوفير   •   

 المعنيين( ،

 دعم خطط التنفيذ ،  •   

 السماح بالتعلم المهني ،  •   

 لتدريب ، لدعم  تأسيس  •   

 ألداء ، توفير تغذية راجعة ل •    

 التنفيذ ، قيادةفريق من القادة ل تأسيس •    

 متخصصين لتحليل البياناتي التعاون مع موظفي دعم تعليم •    

 التدخالت والدعم ، و  ووضع

 ووضعإشراك المعلمين واألسر والمجتمعات في تحليل البيانات  •    

 التدخالت والدعم. 

 

  فقارسلوك الطالب في م  التعامل معالمديرون مسؤولون عن 

التي ترعاها  المناسباتالمدرسية وفي  ت رس وفي الحافالاالمد

تنفيذ عملية إصالحية   ون أيًضا عنمسؤول كما أن المديرين المدرسة. 

العامة  آرلينغتونرس امع إجراءات مدمتوافقة و واضحة ومتسقة

تعليمية بناًء على طلب معلم وإعادة الطالب  البيئة الن عالطالب بعاد إل

 .ةالتعليمي بيئة إلى ال

 

 المعلمون

"، يجب أن  8VAC20- 131 -220  وفق ا لمعايير االعتماد      

سليم   تعليمقديم عن ت ين مسؤولون المحترف يكون موظفو التعليم 
... " المعلمون  لباقة  في جو من االحترام المتبادل والتربويًّا 

من   ةمناسب و والحفاظ على بيئة آمنة وداعمة تأسيس مسؤولون عن 
األكاديمي والسلوكي  النمو عزز ت ية وال قافية وائ الناحية النم

. لقد  بت أن تطوير عالقات إيجابية  للطالب واالجتماعي والعاطفي
ا من   مع الطالب مبنية على ال قة واالحترام المتبادلين تظهر بعض 

 .أعلى التأ يرات اإليجابية على تحصيل الطالب وسلوكهم

 
يتطلب تطوير عالقات أن يمتلك المعلمون مهارات محددة م ل       

 باآلخرين. اإليجابي  واالهتمام  رعاية  مهارات االستماع والتعاطف وال
م والطالب مكاسب في السلوك  يشمل تأ ير متغيرات العالقة بين المعل

اإليجابي والتفكير النقدي/اإلبداعي والرياضيات والمهارات اللفظية  
ا لوجود   بين سلوكيات   رابط متداخلوالدرجات اإلجمالية. نظر 

الطالب ، والمنا  المدرسي اإليجابي ، والتحصيل األكاديمي ، فمن  

 ما يلي: ب  APS العامة آرلينغتونمدارس  المتوقع أن يقوم معلمو

 
 ؛بيئة مادية آمنة وإيجابية تأسيس •    
 ؛عند الضرورة( التوقعات السلوكيةعليم • تعليم )وإعادة ت    
 ؛ • تعزيز السلوك اإليجابي   
  ؛ تعليمية حول السلوكيات تغذية راجعة • تقديم    

https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2022/03/ACPD-APS-MOU-FINAL.pdf
https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2022/03/ACPD-APS-MOU-FINAL.pdf
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للتدخالت والدعم للطالب   ي• االستفادة من إطار المدرسة التدرج   
 الذين ال يستوفون التوقعات السلوكية ؛

وردود الفعل التي قد  باإلجهاد الذي يصيب األفراد ف ا رت ع• اال   
 لطالب والتحيز الشخصي. و السلبي لسلوك التؤدي إلى تصعيد 

لمراقبة تقدم سلوك  بيانات غرفة الصف د وافر• استخدام بيانات األ    
 المعلم للسلوك.  الطالب واستجابات

 

 استجابات المعلمين إلدارة سلوكيات الطالب

قبل المشاركة اإلدارية في قضايا سلوك الطالب ، يكون       
المعلمون مسؤولين عن دعم الطالب في اكتساب السلوكيات المتوقعة  

في البيئة المدرسية. فيما يلي أم لة على إجراءات المعلم االستباقية  
الطالب في تلبية التوقعات السلوكية. يتمتع والتعليمية لمساعدة 

بسبب سلوكه التخريبي   الصف المعلمون بسلطة إخراج طالب من 

مدونة قواعد سلوك  و،  J-7.4وفق ا لسياسة مجلس إدارة المدرسة 

على أم لة على دعم المعلم  طالع  لال  Aب. راجع الملحق الالط

من استجابات   وأم لة  غرفة الصفاالستباقي للسلوكيات المدارة في 
 . غرفة الصفللسلوكيات المدارة في  ةالتعليمي  ينالمعلم

 

 يونالمدرس المرشدون

مدارس   دعم لجميع طالبقدم المرشدون المدرسيون الي      

  نموهم  في لهم من خالل توفير التوجيه  APS آراينغتون العامة

المرشدون  األكاديمي والمهني والشخصي واالجتماعي. يتعاون 
مع أولياء األمور والمعلمين واإلداريين وغيرهم لتعزيز  المدرسيون 

أهدافهم التعليمية والمهنية  ديد  التعلم ومساعدة الطالب على تح 
استفادة الطالب   القيادة لضمان ون وفري  منهإوالشخصية وتحقيقها. 

التي تعزز ما يلي بطريقة   من االستراتيجيات والخدمات الفعالة 
    . صفوفومستويات القدرة وال  ية العمر جميع الفئات تنموية عبر

سيكتسب الطالب اإلعداد األكاديمي    -  األكاديمينمو ال•      
األساسي لالختيار من بين مجموعة متنوعة من الخيارات التعليمية  

 والتدريبية 
 المرحلة ال انوية.  إكمالوالوظيفية عند        
من  بتعمق عالم العمل دراسة سيقوم الطالب ب   -  الوظيفي نمو ال•      

 أجل اتخاذ قرارات مهنية مستنيرة.
ا   -  جتماعياال -عاطفي نمو الال•       ا واحترام  يكتسب الطالب فهم 

 للذات واآلخرين ومهارات ليكونوا مواطنين مسؤولين.

 

 ممرضات المدارس

ة تقييمات وتدخالت رعاية طارئة ،  ي ممرضة المدرسقدم الت      
الحاالت الصحية الحادة والمزمنة ، واإلحالة ،  تقوم بالتعامل مع و

الرعاية األولية ، والخدمات الوقائية ، وتدابير والدعم للوصول إلى 
لتعزيز الصحة ،  رشادات ، وتقديم اإل ساريةمكافحة األمراض ال

 ة المرتبطة بتعلم الطالب. ي الصحالعوائق وتحديد وإدارة 

 
 يونالمدرسيون النفس اإلخصائيون

حاصلون على تدريب   يينالمدرسيين النفس إن اإلخصائيين     
متخصص يمكنهم من فهم الطالب والعمل معهم فيما يتعلق بتقدمهم  

هم  و هم. العاطفي وعالقات -نموهم االجتماعياألكاديمي وسلوكهم و

متخصصون في تحليل المشكالت المعقدة للطالب والمدرسة  
ويعملون مع المدرسة واألسرة لتحديد وتنفيذ تدخالت مناسبة قائمة  

إن اإلخصائي   تحسين النتائ  في المنزل والمدرسة. على األدلة ل
المدرسي هو عضو مهم في فريق المدرسة الذي يتعامل مع  النفسي 
ب. يمكنهم التشاور مع المعلمين وأولياء األمور لتنسيق  التقدم الط

الخدمات والدعم الحتياجات الطالب األكاديمية واالجتماعية  
عم الطالب وفرق التدخل  والسلوكية. إنهم أعضاء مهمون في فرق د

إجراء تقييمات  الذي حصلوا عليه في  تدريب الفي األزمات. إن 
المخاطر والتهديدات وفي التقييم وجمع البيانات وتفسيرها يمكن أن 
 يسهل تحديد وتنفيذ الدعم الذي قد يحتاجه الطالب لضمان نجاحهم. 

 

 األخصائيون االجتماعيون المدرسيون 

متخصصون في فهم   يونماعيون المدرسخصائيون االجت اإل      
أنظمة األسرة والمجتمع وربط الطالب وأسرهم بالخدمات المجتمعية  

الضرورية لتعزيز نجاح الطالب. يشمل تدريب األخصائيين 
االجتماعيين في المدرسة اإلعداد المتخصص في التنوع ال قافي ،  

،   ت لتدخالونظرية النظم ، والعدالة االجتماعية ، وتقييم المخاطر وا
لتلبية  كلينيكير والتعاون ، واستراتيجيات التدخل اإلواالتشو

احتياجات الصحة العقلية للطالب. إنهم يعملون على معالجة العوائق  
التي تحول دون التعلم والتي نشأت بسبب الفقر وعدم كفاية الرعاية  

غالب ا ما يركز األخصائيون    الحي.الذي يشهد  عنف الالصحية و
ة من الطالب  هش على تقديم الدعم للفئات ال يوناالجتماعيون المدرس

هم  ومخاطر أعلى للتغيب والتسرب من المدرسة. يواجهون الذين 
يعملون بشكل و يق مع المعلمين واإلداريين وأولياء األمور  

ن لتقديم تدخالت منسقة واستشارات مصممة  ي ن اآلخري والمعلم
بقاء الطالب في المدرسة ومساعدة أسرهم في الوصول إلى  ست ال

 الدعم الالزم لتعزيز نجاح الطالب. 

 

 دعم التعليمي المتخصصونموظفو ال

ولئك  ( أ SISPيشمل موظفو الدعم التعليمي المتخصص )     

  الموظفين الذين لديهم مسؤوليات مباشرة لتوفير الموارد المادية 
ؤالء  ه لصحة العقلية واالجتماعية والعاطفية للطالب. يشملل

اإلخصائيين والممرضات ، و  ن المدرسيين ،مرشدي ال الموظفين 
طبيعيين خصائيي أمراض النطق واللغة ، والمعالجين الإو،  يينالنفس

السمع ، واألخصائيين االجتماعيين ، إخصائيي ، والوظيفيين و
السلوك ، وغيرهم ممن يعملون في المدرسة لتوفير النمو  إخصائيي و
مباشر في  والعقلي للطالب. كل من هؤالء المهنيين له دور جسدي ال

يركز على الوقاية والتدخل والدعم  إيجابي تعزيز ودعم منا  مدرسي 
 ب. ال لمساعدة الطالب في تلبية التوقعات السلوكية لقواعد سلوك الط

 

 موظفو دعم الطالب والمدارس

المساعدين   بما في ذلك المعلمين ،المدرسة ي موظف جميع     
المدرسة وموظفي   وحراس وسائقي الحافالت وموظفي الكافتيريا 

الدعم اآلخرين مسؤولون عن ضمان بيئة تعليمية آمنة وداعمة  

بنه  الفريق لدعم   APS العامة آرلينغتونمدارس  وفعالة. تؤمن 

 مجتمع متعلمينا لتحقيق أهدافهم بنجاح. 
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التوقعات من األلف إلى الياء: موضوعات مهمة  

 أطفالهلآلباء/األوصياء لمناقشتها مع 

ا القسم موضوعات يسأل عنها اآلباء/األوصياء  يغطي هذ     
في المالحق العديد  اردة والطالب بشكل متكرر. تشرح المعلومات الو

من العناصر بالتفصيل. تهدف المعلومات األخرى ، م ل قواعد  
اللباس واستخدام الهاتف المحمول في المدرسة ، إلى مساعدتك  

ن السلوك الذي من  لتوقعات معلى تحقيق فهم أفضل لطفلك مساعدة  و
   شأنه أن يساهم في تجربة مدرسية إيجابية وم رية.

الطالب، وكذلك    على مدار العام توقعات سلوك الطالب يدرس      
وإقامة عالقات إيجابية  التحكم في المشاعر مهارات حل النزاعات و

كل يوم حول  يوّجهوا ع األطفال ويشج   والتوافق في غرفة الصف.
مع اآلخرين. نحن نعتمد على اآلباء/األوصياء لتعزيز   فق اوكيفية الت 

المدرسة  إبقاء الرسائل المتعلقة بمعاملة اآلخرين بلطف واحترام و
ا. إذا كان هناك مخاوف سلوكية في المدرسة ،   مكان ا آمن ا ومهتم 

 . سيحاول موظفو المدرسة االتصال بك للعمل معك لتحسين السلوك
اتصال  الحالي أو معلومات ك م هاتف رقيكون يرجى التأكد أن      

 في جميع األوقات. موجود ا لدى المدرسة مهمة أخرى 

 

 القبول من قسم آخر بالمدرسة أو من مدرسة خاصة 

أو ترفض قبول الطالب   APS العامة آرلينغتونمدارس  قد تؤجل     

ا من منطقة تعليمية أخرى   30ألك ر من  إيقافه الذي تم طرد  أو  يوم 

قبوله. يقوم مسؤولو المدرسة  قد سحبت مدرسته الخاصة  انت إذا كأو 
ينسب له الطالب   بمراجعة السجالت بعناية للتوصية بأفضل مكان

، مدونة قواعد سلوك   J-7.4)راجع سياسة مجلس إدارة المدرسة 

 ب(. الالط

 
 الكحول ، التبغ ، المخدرات

ات والمواد  بيئة التعلم الصحية خالية من الكحول والتبغ والمخدر     
االصطناعية. يشمل ذلك  المخدرات المخدرات أو أشبا  المستنشقة و

ي تباع بوصفات طبية وتلك التي تباع دون وصفات  ت عالجات الال
(.  عالجات المدرسة )انظر الالتي ال يُسسمح للطالب بحملها في 

رس حيازة أو استخدام أو توزيع أو  ا المدإدارة تحظر سياسات مجلس 
ة.  ي المدرس داخل المرافق هذ  المواد بأي شكل من األشكال  بيع

تختلف العواقب وفق ا لعمر الطالب وطبيعة وعدد الجرائم وقانون  
 فرجينيا.والية و آرلينغتونمقاطعة 

 

 العامة لشكاوى التمييز/المضايقة آرلينغتوناستجابة مدارس 

ى  بالرد على جميع الشكاو  العامة  آرلينغتونمدارس تلتزم      
المتعلقة بالتمييز بطريقة توقف التمييز ، وتمنع حدو ه مرة أخرى ،  

وتساعد في دعم الشخص الذي تعرض للتمييز للتأكد من أن أي  
. يحق لجميع الطالب االلتحاق  جري عالجهي  ضرر نات  عن التمييز

تعلمهم من قبل آخرين يتصرفون    إزعاج رس وعدم الخوف من ابالمد
 بطريقة تمييزية. 

مدارس   استجابةحول مزيد من المعلومات حول التمييز ، ول     

  العامة آرلينغتونمدارس تعليمات ، و Title IXالعامة في  آرلينغتون

الخاصة بالتمييز وسوء السلوك الجنسي ، أو لتقديم شكوى ، يمكنك 

 : ي ا على العنوان التاليخطاالتصال بمسؤول مدرستك عبر الهاتف أو 
 Gradis Whiteلسيد ا     
    2110 Washington Blvd  ،Arlington ،Virginia 22204 
 2887-228-703هاتف:      
   gradis.white@apالبريد اإللكتروني:     

 
 االعتداء والشجار

على حل   الطالب الذين يغضبون أو ينزعجون من أي شخص يشّجع 
وموظفي المدرسة  رشدين ا. يمكن للمعلمين والمالنزاعات سلميًّ 

اآلخرين مساعدة الطالب على إيجاد طرق مدنية وغير عنيفة  
للتعامل مع الخالفات. الطالب الذي يهدد بإيذاء طالب آخر أو موظف  

ا من مجموعة تقوم بذلك  -آخر أو مهاجمته جسدي ا    –أو يكون جزء 
 . ردًّا على تصرفاته إداريةسيكون عرضة إلجراءات 

 

 الدوام

المدرسة بانتظام ويصلون في الوقت   إلى  يحضرون الطالب الذين
 . اجيد    أداء  من المحتمل أن يكون أداؤهم األكاديمي المحدد 

 
الطالب في المدرسة وأن  تواجد أن ي  العامة آرلينغتونمدارس تتوقع 

بسبب تبار غيابهم غياب ا بعذر يتبعوا جداولهم المحددة ما لم يتم إع
أو طبيب أسنان أو  مع طبيب مرض أو وفاة في األسرة أو موعد  

ا   التزامات دينية. يجب على أولياء األمور إعطاء المدرسة شرح 
مكتوبًا أو شفويًا ألي غياب للطالب أو في حالة وصوله متأخًرا. على  

بالمدرسة   attendance lineاآلباء/األوصياء االتصال بخط الدوام 

أو يتغيب عن أو إرسال بريد إلكتروني إليه إذا كان الطفل سيتأخر 

المدرسة. إذا لم يتلق مسؤولو المدرسة إخطاًرا ، فسيتلقى اآلباء 

اتصاال هاتفيًّا ورسالة بالبريد اإللكتروني من خالل نظام اإلخطار  

إلعالمهم بأن طفلهم لم يصل إلى    e-Notify systemاإللكتروني 

ا  المدرسة كما هو متوقع. سيتم اعتبار الغياب أو التأخر غير مبرر إذ

لم يقم الوالد بإبالغ المدرسة مسبقًا أو تقديم مالحظة عند عودة الطالب  

إلى المدرسة خالل يومين. )مزيد من المعلومات على  

apsva.us/attendance/ ) 

 

 دوامال

 العمل التعويضي

ال يمكن أن يحل محل تجربة   تعويضي على الرغم من أن العمل ال
الكاملة ، إال أن الطالب يتحملون مسؤولية تعويض   الغرفة الصفية 

إال   ي تعويضللعمل الال يعطى رصيد . تي تفوتهماألعمال الصفية ال
ا. ومع ذلك ، حتى دون  في حالة اعتبار  رصيد  إعطاء الغياب معذور 

ستمرار  اال  حتى يستطيعالعمل   ضوي عالطالب مسؤوال  عن ت  يبقى، 
 . مقرر الدراسي في المشاركة في ال

 
 العالقة بين الدوام في المدرسة والنجاح األكاديمي

 
ا دراسي ا أو أك ر في السنة(   18  لمدة• التغيب المزمن )التغيب  يوم 

التحصيل الدراسي حتى عندما تكون حاالت  تدني هو سبب رئيسي ل
 ة" أو مفهومة. ذور الغياب "مع

mailto:gradis.white@ap
https://www.apsva.us/attendance/
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من فرص  ن يحسّ ة االبتدائية حلالمدرسة في المر في المنتظم دوام • ال
 قراءة طفلك على مستوى الصف. 

في المائة أو أك ر من العام الدراسي هم   90داومون  • الطالب الذين ي 

 للتخرج من المدرسة ال انوية في الوقت المحدد  احتماالأك ر 
  • يمكن أن يكون الغياب عالمة على أن الطالب يفقد االهتمام

في  ، أو  يجد صعوبة في حل الواجبات المدرسية بالمدرسة ، أو 
يواجه بعض المشكالت  أنه مع صراعات األقران ، أو التعامل 

 األخرى التي يحتمل أن تكون خطيرة. 
 

الطالب ، سيحاول   ندالغياب ع حاالت في حالة تراكم عدد  
مسؤولو المدرسة االتصال بوالدي الطفل و/أو األوصياء عليه  

المتاحة لمساعدة  صادر الغياب. أحد الممسألة  شة أسباب وحلول لمناق
الطالب بشكل   تغيب  المدارس ال انوية واألسر على معالجة مخاوف

  ةفي المدارس التابعدوام أخصائي الالذي يقدمه دعم الفعال هو 
المزمنة  دوام . في حاالت مشاكل الآرلينغتونمديرية التعليم العام في ل

متابعة  و  إعدادفي  في المدرسة المساعدة دوام  ألخصائي ال، يمكن 
األوصياء مسؤولين عن تلبية  /اآلباء" تجعل الطالب وم ادو"خطة 

ومتطلبات اإلبال . في  لزامي اإلدوام قوانين الوالية المتعلقة بال
 هذا الدور الحيوي.  المرشدون المدرسيونالمرحلة االبتدائية ، يتولى 

   
 مالمساعدة بشأن الدوا

يشجع اآلباء و/أو األوصياء على االتصال بمدرسة  
 ال يذهب إلى المدرسة بانتظام. فلهم الطالب إذا كانوا قلقين من أن ط

 
 التنمر

تعريف التنمر هو: أي سلوك عدواني وغير مرغوب فيه يهدف إلى  
إيذاء الضحية أو ترهيبها أو إذاللها ؛ ينطوي على عدم توازن قوة  

والضحية ؛ ويتكرر   نبين المعتدي أو المعتدي حقيقي أو متصور 
ا   عاطفيةبمرور الوقت أو يسبب صدمة  شديدة. يشمل التنمر أيض 

أو اإلذالل   اإلزعاجاإليذاء المتكرر أو محاولة إلحاق األذى أو 
لطالب من قبل طالب واحد أو أك ر. إنه نمط من السلوك العدواني أو  

 كرر ومع مرور الوقت. المتعمد أو العدائي الذي يحدث بشكل مت 
 

 عبر اإلنترنت. نمر يشمل "التنمر" الت 
 

أو  الخشن اللعب   العادية ، غاظةال يشمل "التنمر" اإل
 الجدل أو الصراع بين األقران. 

 
 بعض العناصر األساسية: فيما يلي        

 
 ذى السلوك العدواني المتعمد المصمم إللحاق األ •     
 المخطط له في المستقبل السلوك المتكرر  •     
 العالقة الشخصية التي تتميز بعدم توازن القوى    •   

 
 آرلينغتونمدارس لمعرفة المزيد حول كيفية معالجة 

المرشد  للتنمر ، اتصل بمسؤول مدرسة الطالب و/أو  العامة
J Policy Board School- . لمزيد من المعلومات، راجعيالمدرس

Harassment  Bullying/ – Safety Student 6.8.1
Prevention . 

 
 السلوك في الحافالت

لليوم المدرسي   اامتداد   العامة  آرلينغتونمدارس حافالت ب نقل يعتبر ال
نفس معايير سلوك الطالب  عليه وعلى موقف الحافالت ، وتطبق 

. يُتوقع من الركاب احترام سلطة  الغرف الصفية التي تطبق في 
السائق ، والبقاء في مقاعدهم ، والحفاظ على أيديهم ألنفسهم  

بشكل عام   ، والتصرف  خاليةوأصواتهم منخفضة ، وإبقاء الممرات  
وتبقي   رحلة من وإلى المدرسة آمنة وممتعةجعل البطريقة تساهم في  

ا آمن ا بشكل عام يقوم السائق بإبال    يجوز أن . مشوار الرحلة مشوار 
الخطيرة ،  حاالت ، وفي ال إليقاع عقوبةالمدير عن مخاوف سلوكية 

 سحب امتيازات الحافلة.   يجوز

 
 كن محترما

 الطالب تحت إشراف السائق.    •   
 يجوز للسائق تخصيص المقاعد حسب الحاجة.    •   
 بذيئة(. ال صخب وال لغة )  ث بصوت هاديء فقط تحدّ    •   
 . ها أو إغالقالنوافذ اطلب إذن السائق قبل فتح    •   
 وال تتسبب بتلف لها. حافظ على الحافلة نظيفة    •   
 ممنوع األكل أو الشرب.   •   

 كن مهذب ا مع السائق واألقران والمارة.    •   

 
 حافظ على األمن

 سلوك خشن. وال  مصارعة  شجار وال ال     •   
 أو مواد خطرة. شخصية أسلحة  ال ال أسلحة نارية و   •   
يسمح فقط بدليل أو مساعدة/خدمة الحيوانات المعترف بها في     •   

 الحافلة. 
 ابق جالس ا أ ناء تحرك الحافلة.    •   
لسائق عند  ذي يحدد  اأو عند المكان ال السائق  أماممن اعبر    •   

 الخروج. 
حافظ على يديك وذراعيك ورأسك داخل الحافلة في جميع     •   

 األوقات 

 
 كن مسؤوال 

 في حاالت الطوارئ.  إال ستخدم باب الطوارئ ت  ال   •   
خمس  وصول الحافلة ب في محطتك قبل   إحرص على وجودك   •   
 ( دقائق على األقل. 5)

ا.  تنطبق قواعد الحافالت على محطات الحافالت   •     أيض 
 بديل. في مكان للتوقف   خطيقد يحتاج الطالب إلى إذن    •   

 
الكمبيوتر المحمولة واألجهزة الهواتف المحمولة وأجهزة 

 اللوحية واألجهزة المحمولة األخرى

بمساعدة الطالب   العامة آرلينغتونمدارس تلتزم 
لقرن الحادي  ى طراز ال عبيئة تعليمية  إيجاد والموظفين في 

،   ف بموافقة معلم الص  ، والعشرين. لدعم هذا التقدم ، يمكن للطالب 

https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/CD3JSB4E8E01/%24file/J-6.8.1%20Student%20Safety%20%E2%80%93%20Bullying-Harassment%20Prevention.pdf
https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/CD3JSB4E8E01/%24file/J-6.8.1%20Student%20Safety%20%E2%80%93%20Bullying-Harassment%20Prevention.pdf
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ذكية وأجهزة الكمبيوتر استخدام أجهزتهم الشخصية )الهواتف ال
المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة واألجهزة اللوحية وما إلى  
ذلك( للوصول إلى اإلنترنت والتعاون مع الطالب اآلخرين خالل  

ليست مسؤولة عن فقدان أو   العامة آرلينغتونمدارس اليوم الدراسي. 
 آرلينغتونمدارس األجهزة الشخصية الصادرة للطالب عن  تلف

ف اإلصالح  ي لامسؤولون عن األضرار وتك أولياء األمور. لعامةا
حول   العامة آرلينغتونمدارس كما هو موضح في سياسة  فقدان وال

 APS Acceptable Useوتلف األجهزة االستخدام المقبول  

Damage to DevicesPolicy . 

 
 الغش واالنتحال

يعتبر النسخ المتعمد أو استخدام عمل اآلخرين )أو استخدام  
ا.   التكنولوجيا لنسخ أعمال اآلخرين( غش ا أو سرقة أدبية أو تزوير 

يحظر على الطالب مشاركة العمل أو مناقشة التقييمات مع اآلخرين.  
 . عرضة لعقوباتالطالب يجوز أن يكون 

 
 المساعدة في األزمات

مدارس  و/أو غيرهم من موظفي   إلداريينا قد يتم إخطار المسؤولين
قد يكون في أزمة. كل مدرسة   ا ماأن طالب  تبين إذا  العامة آرلينغتون

معتمد يمكنه تقييم ودعم الطالب الذين يحتاجون إلى دعم   رشدلديها م
ا بقائمة إحالة   رشدون  قصير المدى في األزمات. يحتفظ الم أيض 

قادرين على تقديم    اقد يكونوالذين  إرشاد خارجيينخدمات زودي لم
 في أزمة. سرة واقعين دعم طويل األجل لطالب أو أل

 
يرجى  فإذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه يمر بأزمة ، 

أو االتصال بالرقم   85511إلى  NEEDHELP رسالة ساعدني إرسال 

1-800-273-TALK   911أو االتصال بالرقم . 

   
 التمييز

ر متساٍو بناء  على  التمييز هو معاملة شخص ما بشكل غي 
مع تعليم الشخص و/أو أدائه  داخل خاصية معينة بطريقة تت 

ا التمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين   األكاديمي. يُحظر تمام 
أو الجنس أو الحمل أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو التعبير 

ة أو  الجنسي أو العمر أو الحالة االجتماعية أو المعلومات الجيني 
األصل القومي أو اإلعاقة العقلية أو الجسدية أو حالة المحاربين  

Policy J- 2القدامى المحمية. لمزيد من المعلومات ، راجع  
 Student Equal Educational 

Opportunities/Nondiscrimination. 

 
 التحرش التمييزي

التحرش التمييزي هو سلوك لفظي أو جسدي أو مكتوب  
جا  فرد أو مجموعة  أو إلكتروني ينتقص أو يظهر عداء ت مصور أو 

من األفراد على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الحمل  
أو العمر   دري ي أو التعبير الجن در أو التوجه الجنسي أو التوجه الجن 

أو المعلومات الورا ية أو األصل القومي أو اإلعاقة العقلية أو  
زي  التميي  تحرشمنعا باتا. تشمل أم لة ال وهو ممنوعالجسدية 

الصفات واالفتراءات والصور النمطية السلبية والنكات والمواد  

ية التي تحتوي على صور أو  افيكرغالمكتوبة أو المطبوعة أو ال
يؤدي التحرش   .تحط من القدرأو  تحقيريةتعليقات مسيئة أو 

تعليم   تؤ ر علىبيئة تعليمية مخيفة أو مسيئة  إلى تكوين التمييزي
 اديمي. الطالب و/أو أدائه األك

Equal Student 2-J Policy لمزيد من المعلومات ، راجع  
Opportunities/NondiscriminationEducational  . 

 
 اإلزعاج

إن الطالب الذي يزع  بيئة التعلم عمد ا يجعل من الصعب     
ومواصلة التعلم وقد    حالة تركيزالبقاء في   طالب الصفعلى بقية 

ا في  م ل   مناسباتيعرض اآلخرين للخطر. هذا صحيح أيض 
التخريبي  المسابقات الرياضية والرحالت الميدانية. يشمل السلوك 

، وتوجيه   مسيئةتحدي سلطة الموظفين ، واستخدام لغة أو إيماءات 
 . والشجار تهديدات ، 

 
 معايير قواعد اللباس

ا لقواعد   العامة آرلينغتونمدارس  لقد وضعت معيار 
اللباس على مستوى النظام لضمان االتساق داخل وعبر جميع  

  العامة رلينغتونآمدارس المدارس فيما يتعلق بتوقعات اللباس. تقدر 
وفي    .حقوق جميع الطالب كما تقدر أهمية توفير فرص تعلم عادلة 

أو   معادٍ  وج  في تكوينمالبس الطالب  ال تتسبب أالوقت نفسه تضمن 
أو تتعارض مع حقوق الصحة والسالمة ألي طالب. باإلضافة   مخيفٍ 

جاهدة لمعالجة تهميش أي   العامة آرلينغتونمدارس إلى ذلك ، تسعى 
طالب أو أي مجموعة طالبية في جميع مجاالت الحياة المدرسية ،  

بما في ذلك المالبس التي يرتديها الطالب. يجب أن يكون جميع  
بس مريحة للمدرسة مع االعتراف  الطالب قادرين على ارتداء مال

يمكن أن يساعد   .بيئة تعليمية إيجابية إيجاد بالدور الذي يلعبونه في 
  عندوالقضاء على الفوارق   هذا المعيار في ضمان استجابات عادلة

التنفيذ على أساس موقع مدرسة الطالب ، والعرق ، والجنس ،  
سرة أو الهوية  الدين أو التوجه الجنسي أو دخل األ أو  ،  نيةواإل

  الجنسية أو مراعاة ال قافة.
 

بحكم الضرورة ، فإن اللباس المدرسي المناسب هو  
يمكن للطالب ارتداء   هم.علي ياء صواأل  /آبائهممسؤولية كل طالب و

معتقداتهم الدينية  بي مالبس مريحة لهم وتعبر عن هويتهم الذاتية وتل
ف المالبس  ّّ عراإلنصاف واالحترام لجميع الطالب. ت وتراعي قيم 

أنها أشياء تلبس على الجسم ، فوق المالبس الداخلية. تتطلب مالبس  ب 
سفلية أو قطعة واحدة كاملة.  قطعة المدرسة قطعة مالبس علوية و

مالبس م ل القبعات والقلنسوة  تتعلق بالسالمة ، يمكن ارتداء  ألسباب
ف  طالما كان وجه الطالب مرئي ا. ّ     ةالعام آرلينغتونمدارس تُعر 

"غير المالئمة" بأنها المالبس التي ال تغطي األرداف أو  المالبس 
  ة األعضاء التناسلية، والمالبس الداخلية التي يتم ارتداؤها دون أي 

على المالبس   )أحزمة الخصر أو األحزمة المرئية تغطيها مالبس
الداخلية التي يتم ارتداؤها تحت مالبس أخرى مقبولة( مالبس  

  كمالبس مستقلة )خارج مناطق حمام السباحة( ، والمالبسالسباحة 
أو صور مبتذلة أو تمييزية أو مهينة أو فاحشة.  التي تحمل كتابة 

باإلضافة إلى ذلك ، ال يجوز ارتداء المالبس التي تروج الستخدام  
األسلحة أو األعمال غير القانونية أو العنف أو المخدرات أو أدوات  

عصابات في المدرسة.  في   مشاركةالأو  تعاطي الكحول/المخدرات

https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/AZQ3WT08E732/%24file/I-9.2.5.1%20Electronic%20Technologies%20Acceptable%20Use.pdf
https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/AZQ3WT08E732/%24file/I-9.2.5.1%20Electronic%20Technologies%20Acceptable%20Use.pdf
https://www.apsva.us/digital-devices/damage-to-devices/
https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/AZ3NM3602DD4/%24file/J-2%20Student%20Equal%20Educational%20Opportunities-Nondiscrimination.pdf
https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/AZ3NM3602DD4/%24file/J-2%20Student%20Equal%20Educational%20Opportunities-Nondiscrimination.pdf
https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/AZ3NM3602DD4/%24file/J-2%20Student%20Equal%20Educational%20Opportunities-Nondiscrimination.pdf
https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/AZ3NM3602DD4/%24file/J-2%20Student%20Equal%20Educational%20Opportunities-Nondiscrimination.pdf
https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/AZ3NM3602DD4/%24file/J-2%20Student%20Equal%20Educational%20Opportunities-Nondiscrimination.pdf
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سيُطلب من أي طالب ال يمت ل ألي من هذ  المعايير تصحيح مالبسه  
كون على  الطالب ، وسي على ي صو السيتم االتصال بوالد/ على الفور. 

الطالب تغيير مالبسه بما يتوافق مع معايير قواعد اللباس الخاصة  
 . العامة  آرلينغتونمدارس ب 

 
 التعبير

للطالب الحق في التعبير عن أنفسهم من خالل الكالم  
طرق أخرى. يُتوقع منهم التعبير ب و المواد المكتوبة والتجمع وتوزيع 

عن آرائهم بطرق ال تتعارض مع حقوق اآلخرين ، أو تسبب  
ا ، أو تضر بسمعة اآلخرين ، أو تنتهك القانون.   اضطراب ا أو ضرر 

المواد التي   تقديمال انوية جب على طالب المدارس المتوسطة وتوي 
 . تهالمراجع ينلمسؤولأحد ايرغبون في عرضها أو توزيعها على 

 
 القمار

غير   -ألعاب الحظ ممارسة المراهنة ، و -المقامرة 
 مسموح بها في البيئة المدرسية. 

 
 عصاباتاألنشطة المتعلقة ب

االلتحاق بالمدرسة   العامة  آرلينغتونمدارس يستحق جميع طالب 
تهم أو التعرض لضغط أقران غير مرغوب فيه.  عافي دون قلق على 

  ا للطالب الذين تشير أفعالهم إلى أنهم قد يكونوالموظفون متيقظون 
متورطين في عصابة تدعم التخويف أو أنشطة غير قانونية. تشمل  

المؤشرات ارتداء مالبس وإكسسوارات معينة مرتبطة بعصابة معينة  
عصابات وسلوكيات أخرى مرتبطة  شير إلى الوشم الذي ي ، و

. تكون العواقب خطيرة بالنسبة للطالب الذين يتسبب  ما بعصابة
 سلوكهم في اضطراب أو يعزز بشكل نشط االنتماء لعصابة. 

   
 أجهزة غير قانونية/غير األسلحة

وعيدان  ال يُسمح باستخدام أجهزة الليزر واأللعاب النارية 
األنشطة األخرى التي ترعاها في رس و اعات في المدوالوال ال قاب

 المدرسة. 

 
 األدوية في المدارس 

تباع بوصفة طبية أو  للتأكد من أن الطالب يأخذون أدوية  
أو زيت   THC-Aبأمان ، بما في ذلك  أدوية تباع دون وصفة طبية 

ممارس مرخص ، يجب على ممرضة  طبيب الكانابيديول بإذن من  
ة األدوية. يجب على الوالد إحضار الدواء إلى  الصحة المدرسية إدار

وتقديم الو ائق الخاصة بإعطائه.   ه غرفة الصحة المدرسية لتخزين 
   Health School 8.3.1-J Policy لمزيد من المعلومات ، راجع  

Services . 

 

 المشاركة في األنشطة الطالبية 

عندما يشارك  معنىتكون المدرسة أك ر إمتاع ا وذات 
الطالب في أنشطة م ل النوادي والفرق ومجموعات األداء والكتاب  

السنوي والدراما والحكومة الطالبية ودوريات السالمة. تعد  

ا ، ويُ  توقع من الطالب المشاركين المشاركة في هذ  األنشطة امتياز 
 أن يبذلوا قصارى جهدهم للنجاح أكاديمي ا وسلوكي ا واجتماعي ا.

 
 صمت، لحظة بالوالء تعهد 

تعهد   قراءةيُتوقع من الطالب ، ولكن ليس مطلوب ا منهم ، 
الصمت كل يوم ، ما لم يعترض الطالب أو  بلحظة لتزام إلالوالء وا

يُتوقع   .الممارسات على المشاركة في م ل هذ   عليه ياء صواأل  /اوالد
الجلوس بهدوء ، أو الوقوف بصمت ،  الذين ال يشاركون من الطالب 

أو مشتت لالنتبا . يجب   مزع واالمتناع عن االنخراط في أي نشاط 
احترام قرار الطالب بالمشاركة أو عدم المشاركة من قبل زمالئه  

 الطالب والمعلمين واإلداريين.
 

 تدخل الشرطة

في  مسؤولو المدرسة مسؤولون عن التدخالت السلوكية 
لمخالفات السلوكية للطالب. لمزيد من المعلومات ، راجع  ا

APS/ACPD MOU . 

 

 المخالفات الواجب اإلبالغ عنها

يا على وجوب قيام ُمدراء المدارس بإبالغ ينص قانون والية فرجين 

الشرطة وبشكل فوري عن حدوث بعض االنتهاكات، تتضمن تلك 

 االنتهاكات على سبيل المثال ال الحصر ما يلي: 

 االعتداء والضرب باستخدام السالح.  •

 االعتداء الجنسي/الدخول عنوة.  •

 بيع أو توزيع المخدرات. •

 . التهديدات ضد المدرسة •

قنابل أو  السلحة أو استخدام األالسلوك الذي ينطوي على  •

 المتفجرة.غيرها من األجهزة 

 . اإلنذارات الكاذبة والتهديدات بالقنابل •

 

في ظل هذه الظروف، يتعين على المدير االتصال بالسلطات  

المكلفة بإنفاذ القانون، حيث سيتم التعامل مع تفاقم األمر ووصوله  

الضطرار لتدخلهم كمسألة خطيرة وتستلزم  لمرحلة إبالغ الشرطة وا

ى األمر  االتصال بأولياء األمور بأقرب وقت ممكن. وفي حال استدع

الحماية الواجبة بموجب   ُسبل فسيتم توفير جميعتدخل الشرطة، 

يجب أن تشمل الجهود المبذولة   القانون الفيدرالي والمحلي والوالئي.

  . المنزلو/أو  العمل أرقام  ىعل االتصال بهم بأولياء األمور؛لالتصال 

وفي حال تم تغيير معلومات االتصال، يتعين على ولي األمر إبالغ 

   .مدرسة الطفل بذلك

ويمكن أن تشمل التقارير اإلضافية المقدمة إلى سلطات إنفاذ  

 القانون ما يلي:

 

 تُخل بالحياء حيازة ونشر وتوزيع صور و/أو مقاطع فيديو  •

 .للقاصرين

 

للحصول على قائمة التحديث السنوية النتهاكات التقارير 

 . 2الملحق  راجعالمطلوبة إلنفاذ القانون، 

https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/BV7NBL5F2482/%24file/J-8.3.1%20School%20Health%20Services.pdf
https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2022/03/ACPD-APS-MOU-FINAL.pdf
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 إعرف حقوقك

"إعرف حقوقك: دليلك للتفاعل مع إنفاذ القانون"  تعتبر نشرة        

والثانوية   اإلعداديةالمدارس لجميع طالب  ُكتّيب يكون دلياًل  بمثابة

تم تصميمه   لقد حول كيفية المشاركة بشكل أساسي مع إنفاذ القانون.

لتوفير فرصة تعليمية تجعل الطالب أكثر معرفة بحقوقهم باإلضافة  

بشأن التفاعالت اإليجابية  الالزم لهم شاد راإلتعزيز وتقديم ال إلى

للمزيد من المعلومات قُم بزيارة الموقع:   والمحترمة مع إنفاذ القانون.

visit our website 

 

 ات على الممتلكات االعتداء

من طالبها احترام  (APSالعامة ) آرلينغتونمدارس تأمل         

يخضع إلحاق ضرر أو التهديد بإلحاق ضرر  ممتلكات المدرسة. 

فضالً عن التواجد في ممتلكات المدرسة عندما  -والسرقة والتخريب 

   لردود إدارية. -ال يكون مصرًحا بذلك 

 

 التعويض 

قد يقع على عاتق الطالب الذي يقوم بأي ممارسات مثل إلحاق          

الضرر، أو التدمير، أو سرقة ممتلكات اآلخرين بما في ذلك ممتلكات  

المدرسة مسؤولية تعويض المالك عن الخسارة، وذلك من خالل إعادة  

فع ثمن إصالحها أو ما تم تدميره أو سرقته إلى حالته األصلية أو د

 .ااستبداله

 

 اإلنتقام

ً اإلنتقام من األفراد الذين يقوموا باإلبالغ        ً باتا أو  يُمنع منعا

التمييز و/أو التحرش  تتعلق ب كشهود في التحقيق في شكوى  المشاركة

سلبي يتم ويُقصد باإلنتقام أنه أي إجراء  و/أو سوء السلوك الجنسي.

التمييز و/أو   حاالت اإلبالغ عنب  قيامه اتخاذه ضد شخص بسبب

متعلق  أو المشاركة في أي نشاط  ، التحرش و/أو سوء السلوك الجنسي

بالشكوى. يتضمن اإلنتقام التهديد، والترهيب، والتحرش والمضايقة،  

واإلكراه أو أي سلوك آخر من شأنه أن يُثّبط من عزيمة شخص  

ويردعه عن اإلبالغ أو المشاركة في التحقيق في الشكاوى سابقة  

 الذكر.

 

 تفتيش ومصادرة ممتلكات الطالب

على الطالب لمساعدتها  (APSالعامة ) آرلينغتونمدارس تعتمد        

في الحفاظ على أمن وخلو المدارس من المخدرات. حيث يقوم  

تستهدف  إجراء عمليات تفتيش عشوائية ب المدرسة  ن فيومسؤولال

 وإذا كان  .المدرسيةمن الممتلكات خرى أ لخزائن والمكاتب ومناطق ا

لديهم أسباب تدعوهم لالعتقاد بامتالك الطالب للسالح، أو الكحول، أو  

المخدرات، أو ممتلكات مسروقة، أو أي أدلة مماثلة، فقد يدفعهم ذلك 

أو جهازه   ،أو مالبسه الخارجية ،جيوبه للتفتيش في حقيبة الطالب، أو 

وفي حال تبيّن  ة.المدرس  موقففي  المركونة سيارتهأو  ،اإللكتروني

سوء استخدامها، يتم ممتلكات ال صلة لها بالمدرسة أو ب وجود 

لولي أمره. أما إذا واجه المسؤول اإلداري أي   وتعادمصادرتها 

محاوالت لرفض إجراء التفتيش عن أي عناصر مشبوهة من قبل  

الطالب، فقد يتسنى للمسؤول عدم السماح له بالعودة إلى البيئة 

Policy J-يتم معالجة األمر. للمزيد من المعلومات:  التعليمية حتى

Student  n of6.7 Student Searches and Confiscatio

Property 

 

 

 برنامج الفرصة الثانية

في حال قام أحد الطلبة بانتهاك سياسة المواد المحظورة الخاصة         

للمرة األولى، فقد يتم النظر في   ( APSالعامة ) آرلينغتونمدارس ب 

مسألة إحالته إلى "برنامج الفرصة الثانية" بدالً من اتخاذ قرار بإيقافه  

يتم الذي حالة الطالب إلعن الدراسة. كما أنه ال يزال هناك إمكانية 

بسبب انتهاك سياسة المواد المحظورة إلى "   الدراسةعن  إيقافه

الستفادة من هذا البرنامج وذلك بهدف ابرنامج الفرصة الثانية" 

برنامج مكثف للتدخل  ، والذي هو عبارة عن التعليمي للتدخل المبكر

  وتم تصميمه بهدف على العدالة التصالحية  يصب ُجلَّ تركيزهالمبكر 

وأولياء أمورهم حول مخاطر تعاطي المخدرات ومنع   تثقيف الطالب

البرنامج  يُنهي - الطالب المؤهل الذي ينجحو في المستقبل. استخدامها

، بما في ذلك جميع متطلبات تقييمات المتابعة والسلوك  بشكل كامل

انتهاكه لسياسة استخدام المواد  بسبب  لإليقافالجيد، لن يخضع 

ذا فشل الطالب الذي تم وضعه في  إالمخدرة المحظورة. مع ذلك، 

في إكمال البرنامج بنجاح، بما  إيقافه عن الدراسةالبرنامج بدالً من 

اتخاذ  فسيتم ، في ذلك جميع متطلبات اجتماعات المتابعة والتقييمات

. للمزيد من  المدرسةإدارة وفقًا لسياسة مجلس  إجراء اإليقاف بحقه

  Chance webpage Second.المعلومات قُم بزيارة الموقع: 

 

 وسائل التواصل االجتماعي

منصة قوية   على أنهاوسائل التواصل االجتماعي يُمكن تعريف        

في المحادثات التي تؤثر على قدرتهم  وانغماسهمإلشراك الطالب 

حيث يُتوقع من  .بشكل عام على االزدهار في المدرسة والحياة

بهدف التفاعل  وسائل التواصل االجتماعيل همعند استخدامالطالب 

( إظهار مجموعة من  APS)العامة  آرلينغتونمدارس  مع

 : السلوكيات، وهي على النحو التالي

 أن يكونوا مهذبين. •

األلفاظ النابية واإلهانات العنصرية  ع عن استخدام االمتنا •

 . أو العرقية

 الحفاظ على االحترام.  •

استخدام التغريدات فقط لإلشارة إلى األخبار التي تحتوي  •

 على رسائل مناسبة. 

وتذكر دائماً، أنه وبمجرد نشر الرسالة على االنترنت، فلن  •

 يكون هناك سبيل للتراجع عنها.

تمثيل أنفسهم فقط في حال قاموا بالمراسالت أو بإنشاء   •

بحيث   (APSالعامة ) آرلينغتونحسابات وهمية لمدارس 

 ال يُمكن تقبُل هذا األمر.

 ُكن صادقاً في المراسالت التي تقوم فيها. •

 

وفي حال قام الطالب بالتصرف على نحو غير الئق مع قسم  

يستدعي قد التواصل االجتماعي فرس أو اآلخرين عبر وسائل االمد

https://www.apsva.us/department-of-administration/know-your-rights-when-interacting-with-law-enforcement/
https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/CCKPZN66F15E/%24file/J-6.7%20Student%20Searches%20and%20Confiscation%20of%20Student%20Property.pdf
https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/CCKPZN66F15E/%24file/J-6.7%20Student%20Searches%20and%20Confiscation%20of%20Student%20Property.pdf
https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/CCKPZN66F15E/%24file/J-6.7%20Student%20Searches%20and%20Confiscation%20of%20Student%20Property.pdf
https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/CCKPZN66F15E/%24file/J-6.7%20Student%20Searches%20and%20Confiscation%20of%20Student%20Property.pdf
https://secondchancearlington.org/
https://secondchancearlington.org/
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 للتعامل مع األمر.مديري المدرسة  إبالغ ذلك

 

 عاًما أو أكثر 18الطالب الذين تبلغ أعمارهم 

عاًما أو أكثر بالغين بموجب   18عتبر الطالب الذين تبلغ أعمارهم يُ        

مع  - المدرسية واألنظمةخاضعين للقواعد  اوال يزالو، قانون فرجينيا

. قد يتعين على الطالب التوقيع على تصريح في  - ستثناءاتبعض اال

ً عن أولياء أمورهم في ظروف معينة   حال أرادوا التصرف عوضا

مثل؛ الدوام، والزيارات الميدانية، واالستجواب من قبل الشرطة. من  

جهة أخرى، سيستمر التواصل مع أولياء األمور بخصوص األداء  

 إلجراءات التأديبية.األكاديمي، واألمور الطارئة، وا

 

 الباب التاسع: سوء السلوك الجنسي 

سوء السلوك الجنسي هو مصطلح واسع يشمل مجموعة من        

، السلوكيات القائمة على الجنس المحظورة بموجب الباب التاسع

  بموجبه  حظر قانون اتحادي للحقوق المدنية يُ  عبارة عن هووالذي 

 .ااتحاديًّ  التمييز على أساس الجنس في المدارس التي تتلقى تموياًل 

من أشكال التمييز القائم على  سوء السلوك الجنسي شكاًل ويُعتبر 

 الجنس. 

يشمل سوء السلوك الجنسي على سبيل المثال ال الحصر؛ عنف  

غير اللمس الجنسي العشير/الشريك الحميم، والتحرش الجنسي، و

مزيد والمالحقة، واالستغالل الجنسي. لعتداء الجنسي، التوافقّي، واال

t Equal 2 Studen-Policy Jمن المعلومات اطلع على 

Nondiscrimination Educational Opportunities/ 

 

 استخدام التكنولوجيا

الخاصة بمدارس ة اإلنترنت وأجهزة الكمبيوتر تسمح شبك       

( للطالب بالوصول إلى موارد هائلة ومنفذ  APSالعامة ) آرلينغتون

  ، والرياضيات ،والعلوم ،والموسيقى ،والفن، إبداعي لمتابعة الكتابة

فرصة الوصول تلك تأتي  . ومنوالعديد من الموضوعات األخرى

حيث يُتوقع من الطالب استخدام التكنولوجيا بشكل   المسؤولية،

مختبر  وترك، هموعملاآلخرين أخالقي، وأن يحترموا خصوصية 

وأن يتبعوا ، في حالة جيدة للمستخدم التالي الكمبيوتر في المدرسة

وتنطبق نفس  بشكل عام.  القواعد المعمول بها للسالمة واألمن

عات على استخدام األجهزة المملوكة للطالب مثل أجهزة  التوق

 الكمبيوتر المحمولة واألجهزة اللوحية والهواتف الذكية. 

 

 التدخين اإللكتروني/السيجارة اإللكترونية

التدخين  وتعاطي المخدرات اإلدمان لعالجعّرف المركز الوطني يُ        

شار إليه في ، يُ وزفير الدخان الضبابيبأنه "فعل استنشاق  اإللكتروني

كثير من األحيان بالبخار، والذي يتم إنتاجه بواسطة سيجارة  

على الرغم من أنه قد يبدو مثل بخار   إلكترونية أو جهاز مماثل".

يحتوي في الواقع على العديد من  الدخان الضبابي هذاالماء، إال أن 

أمراض الجهاز  ومة التي تم ربطها بالسرطان، المواد الكيميائية السا

   التنفسي والقلب.

 

وهنالك العديد من األسماء للسيجارة اإللكترونية منها؛ نارجيلة        

إلكترونية، والسيجارة اإللكترونية القابلة للتخصيص والتعديل  

(mods ،)Juul “Pen” والذي يبدو وكأنه أقرص فالشFlash 

drive/  استخدامها بين المراهقين. يحتوي جهاز البود ) ع ي شيJuul 

Pod بحيث تكون معدالت   سيجارة 20 لـ ةنيكوتين اكون ( على نسبة

 . مرتفعة للغايةاإلدمان على هذه السيجارة اإللكترونية 

 

ليس آمنًا، وأنك ال تريد  التدخين اإللكترونييرجى إعالم طفلك أن        

   .منه االنخراط في هذه الطريق

 

رسة أو يُمنع حيازة منتجات التدخين اإللكتروني في ساحات المد        

يمتلكون أو تبيّن أن هناك طالب  وغذاها، خالل األنشطة التي تقوم ب 

، فسيتم إخضاعهم الستجابات  منتجاتتلك اليستخدمون أو يوزعون 

Student Code of -Policy J ,7.4دارية كما هو موضح هنا إ

Conduct 

 

.www للمزيد من المعلومات يُرجى زيارة الموقع:        

.www.cdc.govor  centeronaddiction.org/ 

 

 دوري المدارس الثانوية في والية فرجينياالتأهل ل

المنافسة في األلعاب  المشاركة في يحصل الطالب على امتياز       

  الرابطة ن خالل تلبية معايير معينة تضعها الرياضية بين المدارس م

 آرلينغتونفي والية فرجينيا ومدارس الثانوية لمدارس الرياضية ل

(، وتعتمد المشاركة على تحقيق الطالب لمقتضيات  APSالعامة )

السلوك اإليجابي والمواطنة. إن تلبية مقاصد وروح معايير الدوري  

بتحقيق بيئة منصفة وإيجابية من شأنه أن يمنع تعرض الرياضيين، 

والفريق، والمدرسة، والمجتمع للعقوبة، وتقع مسؤولية معرفة ذلك  

 على عاتق الطالب وولي أمره.  

 

 زوارال

تُرحب المدرسة باستقبال أولياء األمور وغيرهم من الزوار الذين        

يرغبون بمعرفة المزيد عن برنامجنا التعليمي، ومقابلة الموظفين، 

يجب على جميع والذهاب في جولة لالطالع على مرافق المدرسة. 

، بما االموضحة في نظام إدارة الزوار لدين  الزوار االلتزام بالمتطلبات

من أجل حماية سالمة طالب المدارس   في ذلك ارتداء الكمامات

التسجيل في مكتب المدرسة  ب  الزيارات القيامتتضمن هذه  وموظفيها.

ويجب الترتيب لالجتماعات   عند الوصول وارتداء شارة تعريف.

مسبقاً، بحيث يتم منع دخول األشخاص إلى   الغرف الصفيةوزيارات 

كما سيتم منع هؤالء األشخاص الذين  المدرسة دون إبالغ المكتب، 

ة من البقاء داخل  ي نشطة المدرساأليتسببون باإلزعاج أو التدخل في 

 المدرسة أو يتم التبليغ عنهم على أنهم دخالء. 

 

 األسلحة 

ً حيازة الطالب أي         ً باتا أو جهاز  ،أو سكين ،مسدسيُمنع منعا

أو أي سالح   الرصاص،أو شيء قادر على إطالق  ،أو ذخيرة ،متفجر

، ومسدسات رش  مسدسات الصوتداخل المدرسة، ويشمل ذلك آخر 

الطالء، ومسدسات الصعق الكهربائية، والسكاكين، والشفرات،  

https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/AZ3NM3602DD4/%24file/J-2%20Student%20Equal%20Educational%20Opportunities-Nondiscrimination.pdf
https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/AZ3NM3602DD4/%24file/J-2%20Student%20Equal%20Educational%20Opportunities-Nondiscrimination.pdf
https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/AZ3NM3602DD4/%24file/J-2%20Student%20Equal%20Educational%20Opportunities-Nondiscrimination.pdf
https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/CCKQEM68EA87/%24file/J-7.4%20Student%20Code%20of%20Conduct%20.pdf
https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/CCKQEM68EA87/%24file/J-7.4%20Student%20Code%20of%20Conduct%20.pdf
https://www.centeronaddiction.org/
http://www.cdc.gov/
https://www.centeronaddiction.org/
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 . واألشياء التي تبدو مثل األسلحةوالقبضات الحديدية، 
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 المصادر

 مخاوف تتعلق بالطالبالخطوات التي يجب اتباعها لحل 

واإلجراءات  تعتمد التجربة المدرسية الناجحة للطالب على الشراكة التعاونية والمحترمة القائمة بين أولياء األمور والمدرسة. يُعد التواصل الجيد 

هناك اعتقاد شائع بأن حل المشاكل  الواضحة لالستجابة للمخاوف والعالقات المحترمة حجر األساس في حل المشاكل المتعلقة بالطالب عند نشوبها. و

( بوضع هذا APSالعامة ) آرلينغتونيتم على أفضل وجه من قبل هؤالء األشخاص الذين لهم اتصال مباشر وقريب من المشكلة. وقد قامت مدارس 

شارك فيها ي الرعاية اآلخرين لتوجيه قدرتهم على التنقل بأكثر الطرق فعالية للوصول إلى حل بشأن المشاكل التي زودي المخطط ألولياء األمور وم

 الطالب. 

 

 

 

 معلومات االتصال الخاصة بالمدرسة

رقم خدمات اإلرشاد في  رقم هاتف المدير اسم المدير مستوى المدرسة اسم المدرسة 

 المدرسة االبتدائية 

Abingdon ابتدائي David Horak 703-228-6654 705-957-3031 

Arlington Science 

Focus 

 Mary Begley 703-228-7670 703-228-8082 ابتدائي

Arlington Traditional 

School 

 Samuel Podbelski 703-228-6290 703-228-8558 ابتدائي

Ashlawn ابتدائي Frances Lee 703-228-5270 703-228-8282 

Barcroft ابتدائي Judy Apostolico-Buck 703-228-5838 703-228-8114 

Barret ابتدائي Catherine Han 703-228-6288 703-228-8532 

 4الخطوة  3الخطوة  2الخطوة  1الخطوة  المسألة أو المخاوف 

 المدير   مساعد المدير   المرشد    معلم الصف/المادة  المواد األكاديمية/الصفوف   

مدير المناخ والثقافة     المدير   مساعد المدير   معلم الصف/المادة    السلوك   

 المدرسية 

  المدير   مساعد المدير   معلم الصف/المادة    إجراءات الغرفة الصفية   

مساعد مدير المرافق     مدير النقل   مساعد المدير   سائق الحافلة    الحافالت/النقل   

 والعمليات

النوادي واألنشطة    

 الالمنهجية 

 مدير األنشطة الطالبية    المدير   مساعد المدير   مشرف النادي   

 مشرف المحتوى    المدير   معلم الصف/المادة    المنهاج الدراسي   

مدير المناهج وطرق    

 التدريس

رئيس الضباط    

 األكاديميين

 معلم الصف/التربية الخاصة    التربية الخاصة   

 حامل القضية   

 منسق دعم الطالب   

 مساعد المدير  

 مدير التربية الخاصة    المدير  

مخاوف تتعلق باأللعاب    

 الرياضية 

مدير األنشطة      المدرب   

 الطالبية 

مشرف الصحة والتربية     مدير المبنى  

 البدنية

على  مشرف ال   المدير   مساعد المدير   ممرضة المدرسة     الخدمات الطبية   

   ياتالمدرس اتممرضال
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رقم خدمات اإلرشاد في  رقم هاتف المدير اسم المدير مستوى المدرسة اسم المدرسة 

 المدرسة االبتدائية 

Campbell ابتدائي Maureen Nesselrode 703-228-6770 703-228-8444 

Cardinal ابتدائي Colin Brown 703-228-5280 703-228-8261 

Carlin Spring ابتدائي Dr.Melaney Mackin 703-228-6645 703-228-8419 

Claremont Immersion ابتدائي Dr. Jessica Panfil 703-228-2500 703-228-2506 

Discovery ابتدائي Dr. Erin Russo 703-228-2685 703-228-2690 

Drew ابتدائي Tracy Gaither 703-228-5825 703-228-8138 

Fleet ابتدائي Jennifer Gildea 703-228-5820 703-228-5820 

Glebe ابتدائي Jamie Borg 703-228-6280 703-228-8138 

Hoffman-Boston ابتدائي Heidi Smith 703-228-5845 703-228-8603 

Innovation ابتدائي Claire Peters 703-228-2700 703-228-2711 or x 

2712 

Jamestown ابتدائي Michelle McCarthy 703-228-5275 703-228-8361 

Key (Escuela Key) ابتدائي Marleny Perdomo 703-228-4210 703-228-8481 

Long Branch ابتدائي Jessica DaSilva 703-228-4220 703-228-8058 

Montessori ابتدائي Catharina Genove 703-228-8871 703-228-8791 

Nottingham ابتدائي Dr. Eileen Gardner 703-228-5290 703-228-2302 

Oakridge ابتدائي Dr. Lynne Wright 703-228-5840 703-228-8158 

Randolph ابتدائي Carlos Ramirez 703-228-5830 703-228-8188 

Taylor ابتدائي Katie Madigan 703-228-6275 703-228-8584 

Tuckahoe ابتدائي Mitch Pascal 703-228-5288 703-228-8305 

Hamm إعدادي Ellen Smith 703-228-2910 703-228-2919 

Gunston إعدادي Dr. Lori Wiggins 703-228-6900 703-228-6912 

H-B Woodlawn إعدادي Dr. Casey Robinson 703-228-6363 703-228-6379 

Jefferson إعدادي Keisha Boggan 703-228-5900 703-228-5907 

Kenmore إعدادي David McBride 703-228-6800 703-228-6806 

Shriver Program إعدادي Dr. George Hewan 703-228-6440 703-228-6440 

Swanson إعدادي Bridget Loft 703-228-5500 703-228-5535 

Williamsburg إعدادي Bryan Boykin 703-228-5450 703-228-5466 

Arlington Career 

Center 

 Margaret Chung 703-228-5800 703-228-5742 ثانوي

Arlington Community ثانوي Dr. Barbara 

Thompson 

703-228-5350 703-228-8250 

H-B Woodlawn ثانوي Dr. Casey Robinson 703-228-6363 703-228-6379 

Langston ثانوي Kimberly Jackson-

Davis 

703-228-5295 703-228-8381 

Shriver Program ثانوي Dr. George Hewan 703-228-6440 703-228-6440 

Washington-Liberty ثانوي Antonio Hall 703-228-6200 703-228-6251 

Wakefield ثانوي Dr. Chris Willmore 703-228-6700 703-228-6714 
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رقم خدمات اإلرشاد في  رقم هاتف المدير اسم المدير مستوى المدرسة اسم المدرسة 

 المدرسة االبتدائية 

Yorktown ثانوي Dr. Kevin Clark 703-228-5400 703-228-5398 

 معلومات االتصال بخدمات المكتب المركزي 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2887-228-703مدير المناخ والثقافة المدرسية ....... 

 مسؤول جلسة االستماع •

 منسق قسم الباب التاسع  •

 6049-228-703 مكتب التربية الخاصة ..................... 

 2135-228-703 مركز موارد الوالدين ...........  •

 6003-228-703العالقات المدرسية والمجتمعية ....... 

 

 6058-228-703 مكتب خدمات الطالب .......................

 خدمات اإلرشاد المدرسي  •

 خدمات أخصائي علم النفس بالمدرسة  •

 خدمات العمل االجتماعي •

 6110-228-703الموارد البشرية ......................... 

 

 703-228-6088 (.. ATSSالمتدرج للدعم ) آرلينغتوننظام 

 6001-228-703 المشرف العام ................................  6146-228-703المواد األكاديمية......................... 

 أرقام الطوارئ  6008-228-703......... دعم المدارس .................. 

 4077-527-703 خط األزمات ...................................  6640-228-703المرافق والعمليات ..................... 

 1350-228-703 قسم الخدمات البشرية ........................  6092-228-703 مكتب متعلمي اللغة اإلنجليزية ...... 

  2128-228-703 مكتب إشراك الطالب واألسر ........

  8658-228-703 مكتب التنوع واإلنصاف والشمول .  
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 مدونة قواعد السلوك للطالب

 المبادئ التوجيهية
 

العامة   آرلينغتونتُركز مدونة قواعد السلوك الخاصة بمدارس 

(APS)  على استراتيجيات الوقاية والتدخل، والمناهج اإليجابية لتعليم

الطالب، وتسليط الضوء على استخدام الممارسات التصالحية التي 

تشمل سلوكيات الطالب. وفي حال قام الطالب بسلوكيات غير الئقة،  

اعد، أو قاموا بنشاطات تخريبية، يتعين على أو عدم اتباع القو

الموظفين التصدي لتلك الممارسات بطرق منطقية، والئقة، ومتسقة،  

وإصالحية، وعادلة مع األخذ بعين االعتبار سن الطالب ومستواه  

 النمائي.

 

 أهداف مدونة قواعد السلوك:  

 خلق مناخ دراسي إيجابي يُركز على مبدأ الوقاية.  •

توقعات وعواقب واضحة ومالئمة ومتسقة لمعالجة  تطوير  •

 المشاكل المتعلقة بسلوك الطالب. 

 ضمان العدالة واإلنصاف والتحسين المتواصل.  •

 بذل الجهد في سبيل التقليل من ضياع الوقت التعليمي. •

 زيادة استخدام بدائل لإليقاف عن المدرسة.  •

 تشجيع المدارس على إيجاد بدائل لإليقاف. •

التدخل والعقوبات تستهدف سلوكيات محددة   التأكد من أن •

 وتُركز على تصحيح وتحسين هذه السلوكيات. 

 ضمان االنسجام بين األقسام.  •

ضمان التوافق مع دليل الوالية بما في ذلك؛ التعريفات،  •

 ومقتضيات اإلبالغ.

الحد من عدم تناسب تطبيق اإليقاف بين الطالب   •

نيين، والطالب  األمريكيين من أصل أفريقي/السود والالتي 

 ذوي اإلعاقة، والطالب متعلمي اللغة اإلنجليزية. 

النظر في مجموعة متنوعة من العوامل بصرف النظر عن   •

اإلساءة بحد ذاتها من بينها؛ العمر، مستوى الصف، الدعم 

و/أو التدخالت األكاديمية والسلوكية السابقة، توفر البدائل،  

المخدرات، أو تقييمات التربية والصحة العقلية، وتعاطي 

الخاصة، ووضع متعلم اللغة، وأية مشاكل أخرى ذات  

 عالقة. 

 

 

 تطبيق الطالب لمدونة قواعد السلوك

ستقوم الجهات المسؤولة في المدرسة بما فيهم؛ اإلداريين، 

والمعلمين، وغيرهم من الموظفين ببذل أقصى جهد في سبيل معالجة  

قبل التطرق التخاذ أي إجراء تصحيحي  المشاكل السلوكية المحتملة 

أو سن أي عقوبة بشأن أي يطالب يُواجه صعوبات في السلوك. وسيتم 

وضع التدخالت اإليجابية، والدعم، والممارسات التصالحية موضع  

 االستخدام حيثما أمكن ذلك لمعالجة أي مشاكل سلوكية.  

 يتعين على المدارس القيام بمسؤولياتها لضمان بيئة منظمة

وآمنة والئقة من أجل نجاح الطالب األكاديمي والسلوكي  

واالجتماعي. وفي ظروف معينة، يتّحتم اتخاذ بعض االستجابات 

أو البيئة  غرفة الصفية اإلدارية التي يتم فيها إخراج الطالب من ال

العامة  آرلينغتونالدراسية. في هذه الحالة، يكون هدف مدارس 

(APS)  هو ضمان استمرارية العملية التعليمية للطالب، وتلقيهم

خدمات تعليمية مناسبة، وتطوير استراتيجيات تعلم بديلة لتلك 

 االستجابات السلوكية غير الالئقة، وتصحيح أي ضرر قد حدث. 

 

مسؤولية التعامل مع سلوكيات  (APSالعامة ) آرلينغتونتتحمل مدارس 

 الطالب وذلك أثناء: 

 ي الحرم المدرسي. التواجد ف .1

 تواجدهم  بالقرب من مبنى المدرسة.  .2

 الذهاب واإلياب من وإلى المدرسة.  .3

 ركوبهم في حافالت المدرسة الخاصة أو تلك المستأجرة.  .4

ة والخاضعة  االنخراط في األنشطة المدرسية المعتمد .5

بما في ذلك   المدرسي أو خارجه، الحرمداخل  لإلشراف 

 ليم عن بُعد.على سبيل المثال ال الحصر التع

الجيدة للمدرسة أو   عافيةعندما يتأثر النظام أو السالمة أو ال .6

 باألعمال التي تتم خارج إطار المدرسة.  طالبها 

استخدام التكنولوجيا الصادرة عن المدرسة أو   ما يُؤثرعند .7

وسالمة الطالب و/أو   عافية غير المدرسية سلبًا على 

 الموظفين.

 

باتخاذ بعض   (APSالعامة ) آرلينغتونوتقوم مدارس 

شارك في ألعاب القوى و/أو األنشطة  يُ الذي طالب اإلجراءات بحق ال 

 آرلينغتونة مدارس نتهك اتفاقي والذي ي المشتركة في المناهج الدراسية 

لمشاركة الرياضية/المشاركة في المناهج الدراسية أو  ل( APSالعامة )

من سياسات المدارس  مدونة قواعد سلوك الطالب أو غيرها 

أو طرده من المشاركة  إيقافه واإلجراءات اإلدارية األخرى، وذلك ب 

في ألعاب القوى التي تُقيمها المدارس و/أو األنشطة المشتركة في  

المناهج الدراسية على النحو الذي يُحدده الموظف المسؤول فيها 

 Curricular Participation -Athletic/Co APS)راجع 

Agreement  .)للمزيد من المعلومات 

 

اإلجراءات القانونية الواجبة المتعلقة بانتهاك مدونة قواعد 

 سلوك الطالب

لطالب بالحق في إجراءات قانونية كافية وذات مغزى  يتمتع جميع ا
قبل أن يتم استبعادهم من المدرسة. تقتضي تلك اإلجراءات أن يتم  

 إعطاء الطالب  
 بموجبها ما يلي: 

اتهامات ضدهم في الوقت   ة ار خطي أو شفوي بأي إخط •

 المناسب. 

 فرصة لكي يتمكنوا من شرح الظروف.  •

القصة المتعلقة بهم بشكل  بتفاصيلالفرصة لكي يدلوا  •

 استجابات إدارية.   ةقبل الشروع في أي  خطيشفوي أو 

 . يقافار باتخاذ إجراء اإلإخط •

 . اإليقافأسباب  •

https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2018/07/APS-Athletic-Participation-Agreement.pdf
https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2018/07/APS-Athletic-Participation-Agreement.pdf
https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2018/07/APS-Athletic-Participation-Agreement.pdf
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خطي بانتهاك مدونة  ار ن من حق الطالب وولي أمره تلقي إخطإ

المدرسة،  ريخ عودة الطالب إلى لطالب، ومعرفة تااسلوك قواعد 

. كما سيجري تناول الترتيبات والتوقعات  الطعنار بحقه في وإخط

هذه  تتم الموافقة على. اإليقافللعمل األكاديمي قبل إصدار 

اإلجراءات القانونية الواجبة للطالب وأولياء أمورهم ألي فترة  

د. يجب أن يتلقى أولياء  طويل األم إيقاف قصيرة خارج المدرسة أو 

 الطعن في باإلجراءات التي يجب اتباعها من أجل  اارً األمور إخط

أو توصية   إيقافاالستجابات اإلدارية لسلوك الطالب المتضمنة 

بالنسبة  بالطرد، باللغة اإلنجليزية أو أي لغة تواصل يُفضلونها.

للطرد، يتمتع الطالب بذات اإلجراءات القانونية الواجبة في جلسات  

طويل األمد، باستثناء أنه ال   اإليقاف االستماع تماماً كما هو الحال مع

يتم تفعيل إجراء الطرد إلى أن يقوم مجلس إدارة المدرسة بالموافقة  

 . طعنوغير قابل لل امجلس نهائيًّ القرار عليه، وبعدها يكون 

 
 السلوكية للطالب ذوي اإلعاقة بالمشاكلإرشادات تتعلق 

جهد في سبيل  بذل أقصى ، سيتم كما هو الحال مع جميع الطالب

  معالجة المشاكل السلوكية المحتملة قبل التطرق التخاذ أي إجراء 

طالب يُواجه صعوبات في  تصحيحي أو سن أي عقوبة بشأن أي 

سيتم وضع التدخالت اإليجابية، والدعم، والممارسات  و السلوك.

مشاكل  ةموضع االستخدام حيثما أمكن ذلك لمعالجة أي  التصالحية

 سلوكية. 

 

كون اإلجراءات اإلدارية التي يتم اتخاذها بحق طالب محدد  يجب أن ت 

د للطالب، أو الفقرة  فرّ ممن ذوي اإلعاقة ضمن سياق برنامج التعليم ال

من قانون إعادة التأهيل مع األخذ بعين االعتبار االحتياجات   504

 لمدة:  إيقاف الفريدة للطالب، عندما ينطوي اإلجراء اإلداري على 

 أيام. 10 •

 أيام أجمالية متراكمة خالل السنة الدراسية.  10 •

 . توصية بالطرد لطالب محدد من ذوي اإلعاقة •

 

يجب تحديد ما إذا كانت هناك عالقة سببية بين اإلعاقة وسوء  

م تحديد المظاهر من قبل لجنة من موظفين يجب أن يت كما  السلوك.

  رفة مثل أولئك الذين سيشاركون في اجتماع لجنة األهلية. عذوي م

ي،  فيجب تقييم اإلجراء اإلداروفي حال تم العثور على عالقة سببية، 

والتنسيب   504الحالي أو خطة القسم  مفّردومالءمة برنامج التعليم ال

وضع  كما يجب  مع مراعاة تعديالت البرنامج و/أو التنسيب. 

ع من قبل لجنة المراجعة، في الملف السري  وقّ ، مُ خطيقرار إبيان/

تقييم  وضعفي  بدوره مفّردالفريق برنامج التعليم  قد يفكر للطالب.

السلوكيات المحددة التي تحتاج   وذلك من أجل تحديدلسلوك الوظيفي ل

  دارة السلوك لمعالجة السلوكيات المحددة. إلخطة وضع إلى تدخل، و 

، يجب أن  قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقةل المنظمة تعليماتوفقًا للو

 يخضع هؤالء الطلبة لبرنامج بديل. 

يتم تخصص قدر أكبر من إجراءات الحماية للطالب من ذوي  

وال   ( وقانون الوالية. IDEA)فيدرالي بموجب القانون الاإلعاقة 

قصير األجل "تغييًرا في التنسيب" ألغراض   اإليقافيُمكن اعتبار 

يتعين على المدارس توفير  إال أنه ومع ذلك ال يزال، ربية الخاصةالت 

تحقيق برنامج من أجل السعي االستمرار في تعليم مجاني ومناسب و

مكن اعتبار سلسلة  يُ من جهة أخرى،  .اإليقافخالل هذا  مفّردالالتعليم 

 بمثابة قصيرة األجل التي تشكل نمًطا من السلوك اإليقافمن عمليات 

الطالب من  إيقاففي أغلب الحاالت، ال يُمكن  في التنسيب. تغيير

ذوي اإلعاقة لمدة تزيد عن عشرة أيام دراسية بسبب سلوكهم الناجم  

هم لمدة طويلة األجل  إيقافتم يعن اإلعاقة. ويحق لهؤالء الطلبة الذين 

تعقد حسب  ر عاجل من جلسة استماع قرا الحصول علىأو طردهم 

 . يتحدى اإلجراء اإلداريإلجراءات القانونية الواجبة ا

تعلق تفاصيل إضافية بشأن اإلجراءات اإلدارية التي ت  هناك

من هذا   Appendix 4 الرابعالطالب ذوي اإلعاقة في الملحق ب 

  Manual APS Student Support.الدليل أو 

 

 التدخالت البدنية للطالب الذين يمرون باألزمات

لالستعانة   (APSالعامة ) آرلينغتونمدارس تميل 

 آرلينغتونبالتدخالت السلوكية اإليجابية والدعم كجزء من نظام 

وذلك بهدف ردع المواقف التي تتفاقم من  (ATSS)المتدرج للدعم 

ال خطر القيود الجسدية باإلضافة إلى الحد من هذه القيود. وعليه، 

 كإجراء تأديبي.بدنية القيود الينبغي أبدًا استخدام 

استخدام مناهج  (APSالعامة ) نغتونآرلي مدارس تتطلب 

سلوكية إيجابية مع الطالب، بحيث يتم دعمهم وسالمتهم دون استخدام 

هناك حاجة   كان وفي حال إلى أقصى حد ممكن. العمليةالتدخالت 

عرض الطالب أو اآلخرين  تُ  من شأنها أنإلدارة سلوكيات الطالب 

لخطر اإلصابة الجسدية الوشيك، فيجب على الموظفين استخدام أقل  

تقنيات التخفيف من حدة النزاع القائمة على  التدخالت تقييدًا باستخدام 

 بزيارة الموقع: التفاصيل المتعلقة بالتدخالت البدنية  تجدون .األدلة

ventions for Physical Inter 13 -School Board Policy J

Students in Crisis . 

 

 الممارسات التصالحية

إلى أن تكون بمثابة دعم   التصالحية تهدف ممارسات العدالة 

تلك  عند استخدام و أساسي للمناخ والثقافة المدرسية الشاملة.

سلوك  لمشاكل التصالحيكإجراء تدخل، فإن النهج  الممارسات

األسئلة األساسية التي يتم  تغيير طبيعة من شأنه أن يعمل على الطالب

من يتحمل وبدالً من التساؤل ع طرحها عند وقوع حادث سلوكي. 

اللوم وكيف سيتم معاقبة المتورطين في سوء السلوك، يطرح النهج 

 التصالحي خمسة أسئلة رئيسية: 

 ماذا حدث؟  •

 ما الذي كنت تفكر به في ذلك الوقت؟ •

 ر به منذ ذلك الوقت؟ ما الذي تفك •

 من الذي تأثر بما قمت به؟  •

 ما الذي تعتقد أنه يجب القيام به لتصحيح األمور؟  •

 

إن االستخدام الفعال والمتسق للممارسات التصالحية يُمكن    

تب، وخفض معدالت  االمكإلى في تقليل اإلحاالت  اأن يلعب دورً 

،  ورفع مقاييس مناخ المدرسةالتسرب واالنسحاب من الدراسة، 

وزيادة معدل الدوام في المدرسة، وتعزيز التحصيل األكاديمي على  

العامة   آرلينغتونلهذه األسباب وغيرها، تلتزم مدارس نحو أكبر. 

(APS)  الممارسات التصالحية ومساعدة المعلمين نطاق بتوسيع

 . بدقةعلى تعلم تنفيذ هذه الممارسات  ولياء األموروأ والطالب 

 المناخ المدرسي 

https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2020/09/06-FULLREPORT-highres.pdf
https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2020/09/06-FULLREPORT-highres.pdf
https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/C7K26F546BF5/%24file/J-13%20Physical%20Interventions.pdf
https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/C7K26F546BF5/%24file/J-13%20Physical%20Interventions.pdf
https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/C7K26F546BF5/%24file/J-13%20Physical%20Interventions.pdf
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ف المناخ المدرسي من خالل المعايير والمعتقدات عرّ يُ    

والمواقف والخبرات والسلوكيات المشتركة التي تشكل طبيعة  

تلتزم مدارس  التفاعالت بين الطالب والمعلمين واإلداريين.

بخلق بيئات مدرسية يشعر فيها جميع ( APSالعامة ) آرلينغتون

أمر حيث أنه والشعور باالنتماء  واالطمئنانالطالب بالتقدير 

الصعوبات األكاديمية  والتغلب علىضروري لتعزيز نجاح المدرسة 

 واالجتماعية والسلوكية. 

المناخية المدرسية للطالب والموظفين  االستطالعاتعد تُ           

  التي تواجه نقاط القوة والتحديات  أجل فهم منمهمة  وأولياء األمور

يؤدي تحليل بيانات المناخ المدرسي إلى عملية تصميم كما  المدرسة.

التوقعات األساسية واألساليب التي سيتم   لوضعوتنفيذ نهج متدرج 

وتنفيذ الدعم للطالب  ،والتدخل ،وإعادة توجيه ،استخدامها لتدريس

تم وضعها  ي التوقعات السلوكية التي  يقوموا بتلبية أو عدم تلبيةعندما 

 المجتمع المدرسي.  من قبل

 

 اإلنصاف في عملية صنع القرار اإلداري

احترام حقوق  إلى ضمان عملية صنع القرار اإلداري تهدف         

يجب أن  التعامل مع جميع سلوكيات الطالب بطريقة عادلة.والطالب 

   .األسرةالتواصل مع  اإلداري تتضمن جميع اإلحاالت إلى المسؤول

 

 بما يلي: اإلداري المسؤولتقوم سي 

 

ما إذا كان السلوك يتم إحالته إلى المكتب )راجع  تحديد  •

(، أو إلى المعلم لضبطه، مع األخذ بعين االعتبار 2المحلق 

،  الغرفة الصفية واعي، وأسلوب إدارة غير التأثير التحيز 

لمعلم والطالب، والتدخالت أو  والخلفيات الثقافية أو الدينية ل

  تم تنفيذه مسبقًا، والمعلومات المتعلقة بالصدمة. ي الدعم الذي 

التشاور مع المعلم أو الفريق  أيضاً ب مسؤول اإلداري قوم الي 

أو الموظفين اآلخرين حول الخطوات   يالمدرس المرشدأو 

 التالية المناسبة لدعم المعلم في معالجة السلوك. 

 

كان السلوك من تلك السلوكيات التي يتم إحالتها إلى  إذا كان •

المعلومات لتحديد الصورة   يتم جمع، المكتب للتعامل معها

  الروايات التي تدور حول الكاملة للوضع، بما في ذلك 

معلومات أساسية يرغب   ة )الطالب( وأي  الحدث من الطالب 

 )الطالب( في مشاركتها.  الطالب

 

حديد العوامل المساهمة ومراجعة البيانات األكاديمية ت  •

 والسلوكية الحالية و/أو التدخالت السابقة.

 

أن الطالب من ذوي اإلعاقة، يتم الرجوع إلى   إذا تبيّن •

 الخاصة بالطالب من ذوي اإلعاقة. تعليمات الل

 

إلبالغهم بالحدث وجمع   أولياء األمورتواصل مع  •

 المعلومات األساسية ذات الصلة. 

 

ما إذا كانت العوامل المساهمة أو  في  األخذ بعين االعتبار •

  الدعم أو التدخل البيانات أو التدخالت السابقة تشير إلى أن 

 . أم ال للطالبا مناسًب  تم تقديمهي الذي 

 

تسمية السلوك  السؤال "ما الضرر الذي حدث؟"، ومن ثم  •

تعيين المستوى المناسب  والسلوك؛  أوصاف باستخدام 

لالستجابة اإلدارية بناًء على االستجابات المستوية للقسم،  

ل  والتي قد تشمل كالً من العقوبة التأديبية و/أو التدخ 

 (. 2و  1الملحق راجع السلوكي )

 

 كان هناك إحالة الطالب إلى خدمات التدخل المناسبة ، إذا  •

   إشارة إلى التدخالت.

 

تحديد وترتيب الدعم التعليمي الالزم للسماح للطالب   •

إذا كانت العقوبة التأديبية  ،بمواصلة إحراز تقدم أكاديمي

 .عاديال التعليمبيئة تبعد الطالب من 

 

تم البت بنتائج التحقيق، وأي عقوبة تأديبية  األسرإبالغ  •

، والدعم التعليمي و/ أو التدخالت السلوكية التي سيتم فيها

 توفيرها.

 

خطة عمل الحتياجات الطالب األكاديمية والسلوكية   وضع •

 .-ذلكاألمر  استدعىإذا  - المدرسةعن  اإلبعادخالل فترة 

 

ار  خطتقديم إالطالب عن الدراسة، يجب  إيقاففي حال تم  •

 . الوالد/الوصيإلى  بذلك خطي

 

توثيق جميع العقوبات التأديبية والدعم األكاديمي  •

 والتدخالت السلوكية. 

نماذج اإلبالغ عن الحوادث ذات   عبّيءاألمر،  عىاستدإذا  •

  شكوى ال  نموذج: (J -2 PIP 1) الصلة بما في ذلك نموذج

-J) ، والمضايقة الحوادث لالدعاء بالتمييز أو التحرش من

6.8.1 PIP 1)  منع التنمر والتحرش  –سالمة الطالب

 .(SIRالحادث( أو تقرير الحادث الخطير )  نموذج)

وإنفاذ القانون كما هو مطلوب بموجب   المدير إبالغ •

 السياسة. 

 . أي إحاالت إلى منظمات خارجيةب  الشروع •

 الشروع في تقييم التهديد، كما هو مشار إليه أو مطلوب.  •

 Threat توصيات فريق تقييم التهديداتمتابعة  •

Assessment Team. 

 القرارات استناداً إلى البياناتاتخاذ 

  ما هو أبعد  برصد  نظام اإلنصاف الفعال لتأديب الطالب يقوم        

يقيس الفرصة  ، حيث أنه ( لمجموعات الطالباإليقافمن النتيجة )

 )الدعم والتدخالت( المتاحة للطالب في استجابات البالغين للسلوك. 

(  APSالعامة ) آرلينغتونمدارس  ستستخدم             

 بما في ذلك:  ،المؤشرات التالية للتفاوتات استجابة لسلوكيات الطالب
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 المناخ المدرسي )فرصة(  .1

 ممارسات التأديب/االنضباط غير االستبعادية )فرصة(  .2

 الدعم غير األكاديمي لنجاح الطالب )فرصة(  .3

 المشاركة في التعليم )النتيجة(  .4

 

التي   المقاييسهذ  المجاالت المذكورة أعال  بعض تُعد        
البيانات المناخية   رصد ( في APSالعامة )  آرلينغتونمدارس  ستساعد

 . امنظعلى نطاق الللمدارس والطالب 

المعايير التالية للحد من التحيز إضافةً إلى ما سبق، تُعد         

ا المدارس  العناصر الرئيسية التي تستخدمه والتحرش وضمان العدالة 

مينها في جميع سيتم تضفي إطار استجابة المدارس للسلوك كما 

وهي تشمل ما   لموظفي المدرسة واإلداريين. فرص التعلم المهني

 يلي:

ال يتجزأ من  االتعلم االجتماعي العاطفي جزءً يُعتبر  المعيار األول:

 . وسير العمل في المدرسةالتعليم 

لتوقعات   بلغة سهلة الفهمتعريفات واضحة ويتم توصيل  المعيار الثاني:

 . وأولياء األمورالسلوك إلى الطالب  

سلسلة متصلة من التدخالت والدعم بما في ذلك  هناك المعيار الثالث:

لجميع المدارس في القسم باستخدام نظام متدرج   ية موارد مجتمع

 . إلطار الدعم

عمة مع الطالب  عالقات داببناء موظفو المدرسة  يقوم المعيار الرابع:

ويستجيبون الحتياجات الطالب باستخدام سلسلة التدخالت والدعم  

االستجابات  كما تُعتبر  المجتمع المدرسي. ها من قبلؤتم إنشاي التي 

 تلقي الطالب من بعدت تصالحية وال  استجابات لسلوكيات الطالب

مكن لضحايا التحيز والمضايقة الحصول على دعم  ويُ  التعليم الجيد.

 . تعافيأجل المن 

بعادية للسلوك على الحاالت تقتصر االستجابات اال المعيار الخامس: 

مصدر قلق للسالمة أو تعرض سالمة   فيها خطورة السلوك تشكلالتي 

 الطالب أو اآلخرين المتواجدين في المدرسة للخطر. 

موظفي المدرسة اتباعها هناك إجراءات يتعين على  المعيار السادس:

ما في ذلك العقوبات . ب الطالب واالستجابة له عند تقييم سلوك

المحتملة والتدخالت السلوكية والدعم التعليمي للطالب الذين ال يلبي  

ضعها المدرسة والمجتمع، وألولئك الذين ت سلوكهم المتطلبات التي 

تضمن هذه اإلجراءات معاملة كل  تضرروا من سلوك اآلخرين.

، والمعاييربإنصاف واحترام مع فهم ثقافة الطالب وسياقه، طالب 

نهم إمناهج العمل.  آلخرين، والعواقب المحتملة لمختلفاواحترام 

لمواقف األكاديمية واالجتماعية  مهارات صنع القرار هذه في ا يطبقون

 مدارسهم ومجتمعاتهم. عافيةتحقيق للمساهمة في  اكما أن لديهم حافزً 

على الموقع:  المزيد من المعلومات حول التعلم االجتماعي العاطفي تجد

Success and  APS Resources to Support Student 

Reference  Emotional Learning-being: A Social-well

.Guide 

 

 

  (APSالعامة )  آرلينغتونبيد في مدارس  االعمل يدً 

 طالبلدعم ال

 التنوع والمساواة والشمولية

 ملف المساواة

( بتقديم تقارير وقياس  APSالعامة ) آرلينغتونتقوم مدارس           

واضحة ودقيقة  بهدف تقديم صورة في المنطقة الفعالية والمساءلة 

لسد  سيتم استخدام ملف المساواة كمقياس . أصحاب المصلحةلجميع 

أيًضا على  ثغرات الالمساواة لدينا. كما سيُساعد هذا الملف مؤسستنا

اتخاذ قرارات تستند إلى البيانات لتحسين النتائج في نهاية المطاف  

 . المدارسلجميع الطالب وأصحاب المصلحة في 

التعليمية بطريقة موضوعية ملف المساواة البيانات صنف ي           

أداة لمساعدة  بمثابة يكون  بحيثللمقارنة عبر قسم المدرسة بأكمله 

والمجتمع(   سر أصحاب المصلحة الخارجيين )سكان المقاطعة واأل

العامة( في فهم   آرلينغتونوأصحاب المصلحة الداخليين )مدارس 

 أوجه عدم المساواة.  أماكن تواجد

  تم تشجيع كل مدرسة من مدارس لقد ك، باإلضافة إلى ذل          

تقوم هذه الفرق باستكشاف   .مساواةالعامة على إنشاء فريق  آرلينغتون

والممارسات   ،وسياسات المدرسةلمدارس، دور الروتين التاريخي ل

المدرسية التي تؤثر على قدرتنا الجماعية على توفير بيئات تعليمية 

فرق بيانات  ال هذه ستستخدمكما  عادلة ومستجيبة ثقافيًا لجميع الطالب.

المدرسة للتحقق من صحة الممارسات الحالية أو تحديها مع توقع أن 

عم  في االستراتيجيات المستخدمة لد في التفكيرالمدارس  تستمر

 الطالب. 

 

 التعلم المهني 

 فرص للتعلم المهني (APSالعامة ) آرلينغتونمدارس يتوفر في           

بينما نتعلم وننمو . وونتائج تعلم الطالب تهدف إلى تحسين تجارب

على المستوى  فرًصا للتطوير سيشمل التعلم المهني  فإنكنظام، 

وتنفيذ  ، وفرص لتحسين المدارسالفريق وعلى مستوىالفردي 

البرامج للمناهج واالستراتيجيات التعليمية والممارسات التي 

 اعتمدناها كنظام مدرسي. 

 

التعلم االجتماعي العاطفي، نبذة عن سلوك الخريجين 

 والطالب

  ،والمهارات ،( العقلياتSELيصف التعلم االجتماعي العاطفي )       

والمشاعر التي تساعد الطالب على النجاح في المدرسة    ،والمواقف
هذا النوع من التعلم على االحتياجات  ركز ي  المهنة والحياة. في و

األساسية للطالب من التحفيز، والترابط االجتماعي، والتنظيم الذاتي  
 كشروط ُمسبقة للتعلم. 

. ليم الشاملمن التع صا مهمّ  اجزءً يُعد التعليم االجتماعي العاطفي           

األكاديمي التعاوني لتعلم ا) CASEL الصادرة عنتظهر األبحاث 

واالجتماعي والعاطفي( أن االستثمار في التعلم االجتماعي والعاطفي  

  الضغوطات ، وإدارة الغرفة الصفية في سلوك الأدى إلى تحسين 

تقوم مدارس   المكاسب في األداء األكاديمي.تحقيق بشكل أفضل، و

لطالب لتقييم ل اتبإجراء استطالعبانتظام  (APSالعامة ) آرلينغتون

https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2019/10/Social-Emotional-Learning-Reference-Guide-2019.pdf
https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2019/10/Social-Emotional-Learning-Reference-Guide-2019.pdf
https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2019/10/Social-Emotional-Learning-Reference-Guide-2019.pdf
https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2019/10/Social-Emotional-Learning-Reference-Guide-2019.pdf
https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2019/10/Social-Emotional-Learning-Reference-Guide-2019.pdf
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الناتجة استخدام البيانات  ومن ثم يتم كفاءاتهم االجتماعية والعاطفية.

وتخطيط  االستطالعات على مستوى المدرسة لتحديد االحتياجات  عن

  هذه  تتماشىالوقت نفسه، التدخالت على جميع المستويات. في 

المدارس  جميع معلمي يقوم و (CASEL)تدخالت مع كفاءات ال

 ية االجتماعية والعاطفية للطالب. عافالبتقديم الدعم الالزم لتحقيق 

في عملية  امهمًّ  ادورً مهارات التعلم االجتماعي والعاطفي تلعب           

في المجاالت  لديهم كفاءات  نحيث يتمتع الطالب الذي  تطور الطالب.

فهم وإدارة بمقدرة على  المتعلقة بالتعلم االجتماعي والعاطفي

عواطفهم وسلوكياتهم، وخلق وتحقيق األهداف، والشعور وإظهار  

التعاطف مع اآلخرين، واتخاذ قرارات مسؤولة، وتطوير عالقات  

مس  يعرض ملف والية فرجينيا للخريجين بالتفصيل خ إيجابية.

والتفكير اإلبداعي والمواطنة   نمتعاونوو محاورون - نمائيةمهارات 

 ،الطالب ليكونوا منتجينتحضر المهارات هذه  مفكرون ناقدون.و

وناجحين  ،مجتمع عالمي ظل ومرنين في ،وموجهين نحو األهداف

رتبطون ارتباًطا مباشًرا بقدرات الطالب في  مقوى العاملة وفي ال

طار  وبدوره، يقوم إ  خمس كفاءات تعلم اجتماعية وعاطفية حاسمة.

التعلم  بتجسيد نظريات  (APSالعامة )  آرلينغتونمدارس عمل 

االجتماعي العاطفي القائمة على نموذج التعلم التعاوني االجتماعي  

( وتؤكد على أهمية تنمية مهارات األطفال  CASELالعاطفي )

  ، واإلدارة الذاتية ،مجاالت أساسية: الوعي الذاتي والشباب في خمس

  واتخاذ القرارات المسؤولة.  ،ومهارات العالقات ،والوعي االجتماعي

ن مراعاة االحتياجات االجتماعية  لمسؤولي بالتالي، يتعين على ا

العاطفية للطالب في هذه المجاالت الخمسة عند معالجة مخاوف  

 سلوك الطالب. 

 

العاطفي األكاديمي واالجتماعي مهارات التعلم التعاوني 

(CASEL) األساسية   الخمس 

التعرف  الوعي الذاتي. حيث يكون لدى الطلبة القدرة على  .1

على عواطفهم ووصف اهتماماتهم وقيمهم وتقييم نقاط 

لديهم إحساس راسخ بالثقة بالنفس واألمل  كما  قوتهم بدقة. 

 في المستقبل. 

فهم قادرون على إدارة   تنظيم عواطفهم.لديهم القدرة على  .2

الدوافع والمثابرة في التغلب على  اإلجهاد والتحكم في 

مكنهم تحديد ورصد التقدم المحرز نحو  يُ كما  العقبات.

تحقيق األهداف الشخصية واألكاديمية والتعبير عن 

 مشاعرهم بشكل مناسب في مجموعة واسعة من المواقف. 

فهم قادرون على تبني وجهة نظر  الوعي االجتماعي.  .3

وجه التشابه  اآلخرين والتعاطف معهم والتعرف على أ

باإلضافة إلى   واالختالف الفردية والجماعية وتقديرها.

البحث عن موارد األسرة والمدرسة والمجتمع قدرتهم على 

 . واستخدامها بشكل مناسب

  ، لديهم القدرة على إقامة مهارات جيدة في العالقاتامتالك  .4

والحفاظ عليها. عالقات صحية ومجزية قائمة على التعاون 

الضغوط   لون قُصارى جهدهم لمقاومةحيث أنهم يبذ

الصراع بين األشخاص   ومنع ،االجتماعية غير الالئقة

يلتمسون كما أنهم اء بشكل بّن  وإيجاد حل له وإدارته

 المساعدة ويقدمونها عند الحاجة. 

اتخاذ قرارات مسؤولة في المدرسة، والمنزل، والمجتمع.  .5

المعايير يضعون نُصب أعينهم عند اتخاذ القرارات 

السالمة، والمعايير المتعلقة ب  الهموماألخالقية، و

االجتماعية المناسبة، واحترام اآلخرين، والعواقب  

يقوموا بتطبيق مهارات   المحتملة لمختلف مسارات العمل.

ي المواقف األكاديمية واالجتماعية ت تلك فاتخاذ القرارا

ية مدارسهم  عافتحقيق للمساهمة في  الديهم حافزً أن كما 

 ومجتمعاتهم.

الموقع:  يتوفر المزيد من المعلومات حول التعلم االجتماعي العاطفي في

ELCAS 

 

 دعم الطالب: التدخل المبكر والوقاية

 (ATSSالمتدرج للدعم ) آرلينغتوننظام 

وقاية  استراتيجيات يشمل نظام الدعم متعدد المستويات  - تحول النموذج

أنظمة لتعليم تأسيس توقعات إيجابية و إليجاد (1)في المستوى 

في خلق بيئة  اضروريًّ ويُعد النظام العالمي  وتعزيز تلك التوقعات.

 .بعاديةستخدام الممارسات العقابية واالتعليمية تقلل من ا

 

(  ATSSللدعم متعدد المستويات ) آرلينغتونيدعم نظام  •

من ثالثة يتألف  نهج وقائي ومدعم بالبيانات وإيجابي

مستويات من خالل فهم دور السياق والتعليم والبيئة من 

والسلوك   صلتها بتطوير وتحسين التعليم األكاديمي،حيث 

على ومهارات التعلم االجتماعي العاطفي. يعتمد النظام 

لتعلم األكاديمي  ل يتطرقنموذج االستجابة للتدخل الذي 

واالجتماعي/العاطفي من خالل صنع القرار القائم على 

 البيانات.

 

رئيسي في استراتيجية  مكون (ATSS)يُعتبر نظام  •

األوسع لدعم جميع المتعلمين  العامة آرلينغتونمدارس 

تعليم قوي وعالي  على المساواة في الحصولضمن هو ي و

تم تصميمه إلشراك جميع أعضاء المجتمع   لقد الجودة. 

المدرسي في تحديد األولويات وتقديم الدعم المنتظم 

لمرغوبة  واالستباقي لجميع الطالب وتحديد السلوكيات ا

وردع السلوكيات غير المرغوب فيها ودمج األهداف  

التصالحية باستخدام التدخالت القائمة على األدلة والتدابير 

للتأكد أيًضا مصمم اإلطار  أنكما  الداعمة المستجيبة ثقافيًا.

أن تدابير االستجابة األكثر تقليدية واألقل فعالية ستكون   من

بما تم استخدامها إال لن ي و ،غير ضرورية إلى حد كبير

 يتماشى مع اإلطار في حاالت المالذ األخير. 

األكاديمية والسلوكية   االستراتيجيات  (1)حدد المستوى يُ  •

العاطفية التي من شانها أن تُفيد األغلبية من واالجتماعية و

تشمل استراتيجيات العينة: %(. 85-80الطالب )بنسبة 

  في  ، وتعليم عالي الجودةالتعليم السلوكي/تعليم الشخصية

، والتواصل بين اآلباء والمعلمين، والتعزيز الغرفة الصفية 

، واألوساط التصالحية،  الصفاإليجابي، واجتماعات 

https://casel.org/fundamentals-of-sel/what-is-the-casel-framework/
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الغرفة  ، ودروس االستشارة في ي مسألة الدوامفوالتدخل 

 . الصفية

 

التدخالت األكاديمية واالجتماعية  (2)حدد المستوى يُ  •

٪   15-10والعاطفية التكميلية الفعالة في تلبية احتياجات 

تشمل استراتيجيات العينة: التدريب على و من الطالب.

المهارات االجتماعية، والتعليم المتخصص للمجموعات  

  وتقديم المشورة يرة، والدروس الخصوصية، الصغ

لصغيرة، وتدريب الوالدين، والممارسات  المجموعات ل

كمراجع في   اإليقافالتصالحية، وخدمة المجتمع وبدائل 

 ب. تّي قسم التدخل في هذا الكُ 

 

٪ من الطالب   5-1استراتيجيات لـ  ( 3) حدد المستوى يُ  •

واالجتماعية   الذين تتطلب احتياجاتهم األكاديمية والسلوكية

من األمثلة على   من الخدمات. او/أو العاطفية مستوى مكثفً 

(/وخطة التدخل السلوكي  SSTب )ال ذلك: فريق دعم الط

(BIP والتعليم ،)المكثف، وتدريب الوالدين.  مفّردال

  ، والممارسات التصالحية، رشادواإل ،الشاملة لخدماتا

 والطرد.  اإليقافوبدائل  ،وخدمات الصحة العقلية

 

مسؤولية مشتركة بين  (ATSS)نظام يتطلب التنفيذ الفعال ل          

( والموظفين واألسر  APSالعامة ) آرلينغتونمدارس  معلمي

المعلمين من اتخاذ قرارات قائمة   النظاممّكن إطار يُ  والمجتمعات.

على البيانات لتلبية احتياجات الطالب من خلفيات متنوعة بما في ذلك  

مستوى الكفاءة اللغوية وأساليب التعلم وحالة اإلعاقة ومستويات  

 . تحصيلال

 

 ( ATSSالمتدرج للدعم ) آرلينغتونالقول، يعمل نظام  ةخالص          

 على:

 

 الطالب. تحسين النتائج لجميع  •

 يُوفر تدخل مبكر استباقي. •

كون التعليم والتدخالت واإلضافات قائمة على  ي يضمن أن  •

 .البيانات

يشجع التعاون بين المعلمين واألسر وأصحاب المصلحة   •

 .في المجتمع

 . معالجة بعض االحتياجات دون تقييمات رسمية •

،  تعزيز الشراكات مع الخبراء في مجاالت الصحة العقلية •

الخاص  قضاء الو ،والطبية ، الجتماعيةوالخدمات ا

 . والمجال الثقافي عند الحاجة ،األحداثب 

 .توفير الدعم األكاديمي والسلوكي ضمن بيئة التعليم العام •

 ربية الخاصة اإلفراط في اإلحالة إلى الت  منع •

 لوقاية والتدخل المبكر. ا( SST)  فريق دعم الطالب

 

فإن ذلك من شأنه أن عندما يواجه الطالب سلوكيات إشكالية،            

وذلك بسبب   (SSTفريق دعم الطالب ) يؤدي إلى زعزعة استقرار

إليه لالستعانة به ُمحملين بتلك و/أو الموظفين  توافد أولياء األمور

حدد بشكل تعاوني  مكن لهذا الفريق متعدد التخصصات أن يُ يُ المشاكل. 

ة والتدخل المبكر بناًء على نقاط القوة استراتيجيات الوقاي 

  ، تم تنفيذ الدعم و/أو التدخالت وفي حال واالحتياجات الفريدة للطالب.

معلم  عندها يتعين على، على الطالب تقدم كاف   ياُلحظ أيولكن لم 

  فريق دعم الطالب  باإلحالة إلىولي األمر أن يقوم أو  الصف

(SST).  فريق دعم الطالب يكُمن الهدف من(SST)  حديد بت

كما يؤدي   الخطوات التي يجب على المدرسة اتخاذها لدعم الطالب.

فرق دعم   بصفتهم أعضاء فيقيمة  اذو امهمًّ  اأولياء األمور دورً 

ساعد بشكل مكن أن يُ لديهم معرفة ومنظور لطفلهم يُ  ، حيثالطالب

 م وخبراتهم.كبير في فهم نقاط قوتهم واحتياجاته

 

ً يد بيد أن يقوميمكن للفريق  وضع خطة لتعزيز نجاح ب  بالعمل معا

 الطالب في المدرسة. 

 

العامة  آرلينغتونمدارس عملية فريق دعم الطالب الخاص ب

(APS) 

 

 اإلنصاف من خالل استجابات مستوية لسلوك الطالب

بيئة  تعطيلأو  يؤدي إلى إزعاج اظهر الطالب سلوكً يُ عندما           

على موظفي المدرسة واإلداريين دائًما تنفيذ ممارسات  يتعينالتعلم، 

  سن ترميمية ومنصفة وعقالنية ومناسبة ومتسقة وعادلة بالنظر إلى 

 .النمائيالطالب ومستواه 

 

اإلدارية لسلوك الطالب في ات مستويات التدخل واالستجاب

 العامة آرلينغتونمدارس 

لسلوك الطالب في  ات مستويات التدخل واالستجاب  تم وضع

المحلية   الوالية العامة من خالل االلتزام بتوجيهات  آرلينغتونمدارس 

على مستوى األقسام   يهاومسؤول ارسبهدف تزويد موظفي المد

الدعم  والتدخالت المناسبة مستوى باإلرشادات المتعلقة بتحديد 

 ات الطالب. ي واالستجابات لسلوك

الخمس أقصى   / الفئات يمثل كل مستوى من المستويات
بناًء وقواعد السلوك ؛ ومع ذلك مدونة عقوبة مسموح بها النتهاك 

ً أو دعم المسؤولون تدخالً  يعرضعلى الظروف المحيطة ، قد    ا
 .من فئة أقل

على اإلداريين وفرق القيادة أن تشارك في عملية صنع 
ات على جميع  ي المناسبة للسلوكقرار استقصائية لتحديد االستجابات 

من خالل التعليمات   حدث يجب التعامل معهأي  .المستويات
يركز التعليم على تطوير كفاءات  كما يجب أنوالتدخالت المناسبة. 
 العاطفية الالزمة لتغيير السلوك. الطالب االجتماعية

 

للحصول على تفاصيل   Appendixيرجى مراجعة الملحق 

  استجابات  من ومجموعة فئته ،السلوكرمز  مستوى،كاملة عن كل 

 . فئة  بكل المرتبطة  التدخل
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مسرد بالمصطلحات المرتبطة بمخالفة  : 1ملحق ال

 تأديبية 

 
انتهاك القوانين أو  :الكحول أو توزيع حيازة، بيع ،استخدام

حيازة أو استهالك  ،نقل ،شراء ،بيع ،تصنيعالتي تحظر  تعليماتال
المشروبات الكحولية المسكرة أو المواد التي تمثل كحول. يمكن 

قائمة   إلى تضمين مخالفة ) االشتباه في التعرض لتأثير الكحول( 
 .المخالفات إذا أدى ذلك إلى اتخاذ إجراء تأديبي

مواجهة أو صراع أو عدوان لفظي/جسدي ال ينتج عنه  أي :ارجشال
 . إصابة

 

 الوقائعاألخذ بعين االعتبار : بعد برنامج تعليمي بديلوضع 

قد يتم وضع برنامج تعليم بديل من قبل   ،وخطورة الوضع الراهنة

الذين قد ال   م الطالبأو من ينوب عنه وذلك بهدف تعلي  العام المشرف

خطيرة .  ال همتناسبهم مهام وواجبات المدرسة العادية نتيجة لتصرفات 

 كانت إذا ما على اعتمادا ،يوًما 365إلى  45من تتراوح مدة البرنامج 

عودة الطالب إلى برنامج التعليم العادي الخاص قد تشكل تهديدًا 

بإلحاق ضرر جسيم بالطالب أو الموظفين أو تتسبب في اضطراب  

يوًما أو  45 لمزمن وشديد للعملية التعليمية. قد تمتد مدة البرنامج 

أكثر إذا كانت عودة الطالب إلى المدرسة ستشكل تهديدًا وشيًكا بإلحاق  

الطالب أو الموظفين أو في حالة وجود ظروف  ضرر جسيم ب 

ة. سيتلقى الطالب حسب الحاجة خدمات التدخل السلوكي  متفاقم

 .بديلالتعليم الإلى وضع  تأد ات التيلمعالجة االنتهاك

 
 :برامج تعليم مفّردبرامج تعليمية بديلة للطالب الذين لديهم 

د تلقي فرّ ملبة الذين لديهم برامج تعليم للطمدرسة الموقع  يتيح

الخدمات التعليمية، بما في ذلك الخدمات والتعديالت المدرجة في  

المشاركة   الطالب منمكن ت بهم، بحيث ي  الخاص مفّردالالتعليم  برامج

  مفّردالفي مناهج التعليم العام والتقدم نحو تحقيق أهداف خطة التعليم 

تقييًما سلوكيًا وظيفيًا  الحاجة سب  ح  الطالبالخاصة بهم. سيتلقى 

لمعالجة انتهاك السلوك حتى   معدةوخدمات تدخل سلوكي وتعديالت 

في بيئة  مفّردتعليم  برامجيوضع الطالب الذين لديهم  لنال يتكرر. 

رتبط بإعاقة لدى  م غير أن السلوكإذا تم االتفاق على  إالتعليمية بديلة 

عليمية بديلة )لمدة ال تزيد عن في بيئة ت  هم. يمكن أيًضا وضعاحدهم

من ينوب عنه ، إذا   أويوًما( ، بعد عقد اجتماع مع المشرف  45

(  1في المدرسة: )  مات التالية أثناء وجودهي في أحد السلوك  واتورط

( حيازة أو استخدام مخدرات غير مشروعة  2حمل أو حيازة سالح )

(  4( بيع أو التشجيع على بيع مادة خاضعة للرقابة )3مع علمه بذلك  )

 إلحاق أذى بدني خطير بشخص آخر.

 

مدرسياً متدرجاً صمم   اإلجراء تدخالً يعد هذا  :بدائل اإليقاف

الل نهج استباقي. ويشمل على سبيل  لمعالجة المخاوف السلوكية من خ

 لمزيد من األمثلة(:  1المثال ال الحصر ما يلي )انظر الملحق 

 

 برامج تعليمية بديلة داخل المدارس )أقل من فترتين( • 

 حتجاز اال  •

 السبت  الدوام أيام • 

 الوساطة  • 

 اجتماعات أولياء األمور  • 

 الرد • 

 خدمة المجتمع  •

 تصالحية  تمارين• المشاركة في جلسات 

 
  ةالسابق التدخالتفي حال عدم نجاح  :مركز الدعم التعليمي البديل

  هسلوك على بناءً  المعتاد الدراسي جدوله من الطالب استبعاد يمكن ،

  مؤهل موظف إشراف تحت دراسي برنامج فيوضعه  و التخريبي

  من أقل إلى ةواحد ةدراسي  حصة من تتراوح محددة زمنية فترةل

 . دراسي يوم نصف

  ممتلكات mأي  إتالف محاولة أو إتالف :الحرق المتعمد/الحريق

من  ومتعمد قانوني غير بشكل ألشخاص داخلها أو مدرسةلل تعود

  القمامة وحرائق النارية األلعاب اعتبار سيتم. خالل إضرام النار بها

 . مدمر حريق نشوب في  أسهمت إذا الفئة هذه ضمن

 

 إصابة عنه ينتج الذي الطوعي القتال يعتبر :االعتداء والضرب

 .وضربًا اعتداءً  آخر لشخص جسدية

  إصابة إلى تؤدي قد  جسدية مواجهة أي يشملو :االعتداء الجسدي

  على تشملو ،حتى وان لم تؤدي إلى أي إصابة   خطيرة  أو طفيفة

  لمس الشجار ،، الضرب، الدفع، الركل: الحصر ال المثال سبيل

  آخر بشكل سالح أي أو ناري سالح باستخدام ضربه أو الطالب

  إلحاق في يتسبب ما ، إرادتها/   إرادته ضد ومتعمد وعنيف هجومي

  األشخاص  من مجموعةاتفاق مع  أيذلك أيضا  يشملو بدني ضرر

  أعمال ارتكاب  أو آخر شخص على  ضرب أو اعتداء ارتكاب بقصد

 .عنف

 

 . آخر شخص ضد للقوة  المشروع غير االستعمال :الضرب

 
الدعم   تستخدم خطةهي  :(BIP) خطة التدخل السلوكي

  الطالب تعلم تعترض التي السلوكيات لمعالجة يجابيةاإل تدخالتوال

 . تأديبية إجراءات تتطلبو اآلخرينالطالب  تعلم أو اإلعاقة ذوي

 

أن يتصرفوا   ةلطلب ال يجوز ل: السلوك في الحافلة المدرسية

  حافلة هم انتظار أثناء السلوك معايير وينتهكوا تخريبية بطريقة

 .هامن  خروجهم بعد أو هافي  تواجدهم أثناء أو مدرسةال

 

  سلوك أي في االنخراط عدم الطالب على يجب :التهديد بالقنابل

  األجهزة ،المتفجرة المواد ،  الحارقة القنابل يتضمن قانوني غير

  قانون  في المحدد النحو على الكيميائية القنابل أو الخادعة المتفجرة

 تهديدات أي  توجيه ةللطلب  يجوز ال ذلك، على عالوة. فرجينيا والية

 ها.ممتلكات  أو المدرسة موظفي بقصف كاذبة حتى و إن كانت

 

مبنى  إلى الدخول  محاولة أو  الدخول :االقتحام والدخول )السطو(
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 . جريمة ارتكاب بقصد

 

  أو  التخويف إلى تهدف متكررة سلبية اتي سلوك استخدام :التنمر

  التهديدات الحصر ال المثال سبيل  على ذلك يشمل و األذى إلحاق

 ةأي أو   الشتائم التهكم، ،بالترهي  الجسدي، األذى  ،خطيةال أو اللفظية

  ،قالعر يستهدف  الذي اللفظي السلوك شملوالتي ت  محظورة نشاطات

  تجاه ةالجنسي  تاإليحاءا ،العقلية أو البدنية القدرات ،الدين ،الجنس

  سواء للطالب، يجوز ال. كما  الشخص أصدقاء ذلك أو/و  آخر شخص

  سواء عليهم التسلط أو اآلخرين مضايقة جماعي،  أو فردي بشكل

 ،الكمبيوتر أنظمة ذلك في بما اتصال تقنية أي باستخدام  أو شخصيًا

 . الفورية المراسلة أنظمة أو االستدعاء أجهزة ،الهواتف

 

  مثل واالتصاالت، المعلومات ةتقني  استخدام :التنمر اإللكتروني

 اإللكتروني، والبريد  المحمولة الهواتف على والصور  النصية الرسائل

   التشهيرية الشخصية اإللكترونية المواقع و االجتماعية الشبكات مواقع

  الضرر إلحاق إلى يهدف وعدائي متعمد سلوكلخلق  اإلنترنت برع

 .باآلخرين

 

  همكان  من طالبال استبعاد :يةتأديب  ألغراض: تغيير مكان الطالب

  من لسلسلة ه تعرض أو ؛ متتالية أيام 10 من ألكثر  الحالي التعليمي

ً  نمًطا تشكل التيتغيير المكان و عمليات  أيام 10 من ألكثر تراكميا

 . الدراسي العام في  دراسية

 

  االختباراتو الصور و الواجبات نسخ أو للطلبة إجابات إعطاء :الغش

  والواجبات االختبارات أوراقهم أثناء عقد النظر إلى أو عنهم،

الخاصة   موادلى الإباإلضافة  الصفية، لية أو المنزسواء  الدراسية

  على يجب: المدرسة موظفي سلطة تحدي .آلخرينوواجبات ا المعلمب 

  موظفو يقدمها مكتوبة أو ية وشف تعليمات ةألي  االمتثال الطالب

  في  عليه المنصوص النحو على سلطتهم  نطاق ضمن  المدرسة

 . اإلدارة مجلس وتعليمات سياسات

 

 

 المتعمد والتخريب التدمير :تدمير الممتلكات / التخريب المتعمد

  هامالك موافقة دون تشويهها أو إتالفها أو الخاصة أو العامة للممتلكات

.  الجدران على الكتابة الفئة هذه تشمل و. فيها  يتحكم الذي الشخص أو

  ةأي  أو داخل المدرسة مبنى  أي تشويه  أو بة إتالفللطل يجوز ال

  باإلضافة. ضار أو متعمد بشكلتها لسيطر خاضعة   أخرى ممتلكات

  أي تخص التي الممتلكات تشويه أو إتالف ةللطلب  يجوز ال ذلك، إلى

  التي األحداث في  أو مدرسيةال  حافلةال  في أو  المدرسة في  شخص

 . المدرسة ترعاها

 

جهاز   أي (1): األجهزة المدمرة أو المتفجرة وتضم ما يلي

  به صاروخ ،يدوية قنبلة  أو عبوة ناسفة ،سام غاز ،حارق أو متفجر

  أو متفجرة شحنة ابه قذيفة أو أونصات  أربع عن تزيد دافعة شحنة

  سالح أي( 2ما شابه ذلك. ) أو لغم أو أونصة ربع عن تزيد حارقة

معروفة للعموم باستخدامها   خرطوش  أو رش بندقية باستثناء)
  بفعل وطردها مقذوفه إلى  بسهولة تحويله مكني  (الرياضية لألغراض

.  بوصة نصف عن هاقطر يزيد فوهة  ولها آخر، دافع أو متفجرة مادة

  في لالستخدام  المعدة أو المصممة األجزاء من مجموعة ( أي3)

  األجهزة تشتمل أال جبي  .اً مدمر اً جهاز ليصبح جهاز  أي تحويل

  الستخدامه تصميمه إعادة أو تصميمه يتم لم  جهاز أي المدمرة

  تصميمه معاد كسالح لالستخدام أصالً  مصمم جهاز  أي أو كسالح،

جهاز    أو خطال رميسالح   أو نارية، ألعاب  أو كإشارة، الستخدامه

 مشابه. 

 

  طبيعة  مسيء ذو سلوكأو   مسيئة  لغة استخدام :عدم االحترام

 . رافضة أو عدائية ،مخيفة

 

  عملية أو   نشاط أي تعطيل منه  يقصد فعل أي :السلوك التخريبي

 أو وغيرهم،الطالب   وسالمة صحة على خطراً  يشكلو مدرسية

  إلى الطالب ذهاب التعريف سلوك  هذا ويشمل . التعلم بيئة يعرقل

 .78-22.1 فرجينيا والية  لقانون وفقًا ، منها والعودة  المدرسة

 

توزيع عقاقير غير مشروعة أو بيعها أو حيازتها أو توزيعها 

 أو توزيع أو بيع أو إعطاء أو تصنيع ةللطلب  يجوز ال :بقصد البيع

  خاضعة أخرى  مادة أي أو الصناعي القنب أو الماريجوانا حيازة

  الفصل المخدرات، قانون مكافحة في  المحدد النحو  على للرقابة

 .فرجينيا والية المعمول به  في 54 العنوان من 15.1

 

 إساءة :إساءة استخدام الجهاز اإللكتروني أو الهاتف الخلوي

  ،مهينة مكتوبة لغة لنقل الخلوي الجهاز أو التكنولوجيا استخدام

  إيماءات ،مالحظات إلبداء  أو جنسيًا، مسيئة أو عنصرية ،بذيئة

 هيئة أعضاء من احد عن األكاذيب نشر أو ابتزاز ،تنمر بذيئة،

  الطالب يضع سلوك أي : للخطر  اآلخرين يةعاف تعريض .التدريس

 . للخطر يتهعاف أو حياته  أو صحته يعرض  موقف في  الموظف أو

  إيقافه  أو طرده  تم طالب  قبول  المدرسة مجلس رفضي  أن :اإلبعاد

  مدرسة أو آخر مدرسة مجلس قبل من يوًما 30 من ألكثر لفترة

. يُمكن أن يكون المختص في 1

المدرسة؛ ُمدرب الرياضيات، أو 

 المرشدمختص في القراءة، أو 
أو  ESOL، أو معلم يمدرسال

ESPD نفسي، أو  اخصائي، أو

أخصائي اجتماعي، أو مدرس الموارد 
 إلخ ...موهوبين، لل

ال يزال بحاجة  ولي األمر. إذا كان 2

إلى الدعم في معالجة مخاوفه بعد 
مع المعلم/مدير المدرسة/  التشاور

المشرف، فيُمكنه حينئذ  التواصل مع 

 المشرف المساعد للتعليم والتعلم

 

في أي مرحلة من 

عملية، يُمكن الهذه 

لولي األمر/أو أحد 

أفراد األسرة 

االتصال بمركز 
موارد الوالدين 

للحصول على 

 المساعدة والدعم

يتواصل ولي األمر مع 
المعلم لمشاركته بالمخاوف 

التي تراوده

يُمكن للمعلم وولي األمر 
ة بالتشارك القيام بوضع خط
للتدخل أو تقديم الدعم 

عوضا  عن ذلك

وفي حال ال يزال لدى ولي 
األمر أي مخاوف بعد 

االجتماع مع مدرس الفصل 
م ، فيُمكن بهذ  الحالة أن يقو

بطلب مقابلة شخص 
متخصص في المدرسة

وإذا ال يزال عناك مخاوف 
لدى ولي األمر لم تتم 
معالجتها، فيتعين عليه 
االتصال بمدير المدرسة

بعد االجتماع بمدير 
المدرسة، وكان ال يزال 
ع يشعر بأنه لم يتم التعامل م

مخاوفه ، فيُمكنه االتصال 
بمشرف أو مدير قسم 

التدريس والتعليم

أو قد يطلب ولي األمر 
اجتماع مع فريق دعم 

الطالب

مع قد يقوم المعلم بالتشاور
CLTلتقديم الدعم

يقوم CLTبعد التشاور مع 
المعلم بإبال  ولي األمر 
لةبالخطوات التالية المحتم
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 . أخرى والية في أو فرجينيا في  سواء ، خاصة 

 

  على الطالب المدرسة مجلس يفرضه تأديبي إجراء أي :الطرد

  إلعادة مؤهل غيريعتبر و المدرسة إلى بالذهاب له يُسمح ال حيثب 

 .الطرد تاريخ منذ يوًما 365 لمدة القبول

 

  من قيمة وذ  شيء  على الحصول محاولة أو الحصول :االبتزاز

إلحاق األذى   أو التهديد طريق عن قانوني  غير بشكل آخر شخص

 .به أو بممتلكاته يلحق آخر ضرر الجسدي به أو أي

 

  إلجراءات المدرسة موظفو أو الطالب  يخضع :الكاذبة اتماتهاال

قدموا معلومات    أو بالتحرش عمد إذا ما اتهموا آخرين عنتأديبية 

 . كاذبة عنهم 

 

 جريمة، بأي المتهمون البالغون الطالب :عقوبة ارتكاب الجناية

  في  المشاركة منهم يُطلب  أو /  و للتأديب ايتعرضو قد ارتكبت، أينما

 . التدخل و المنع أنشطة

 

 المشاركة :طرفين بدون إصابات أو إصابات طفيفة شجار

قد   أو إصابات وال يفضي إلى جسديًا، عنفًا يتضمن قتال في المتبادلة

  الحصر، ال المثال سبيل على هذه تشملو  .طفيفة إصابات ينتج عنه

 . طفيفة  كدمات أو( اليد الكوع، الركبة، )مثل، الجسم  خدوش على

 

يطلق   ، 277.07-22.1 رقم فرجينيا لقانون وفقًا :السالح الناري

  الذي و  سباقاتال بدء إعالن سدسم الناري على  سالحمصطلح ال

  عدة أو واحدة   مقذوفه طردي  إلى مسدس  بسهولة تحويله يمكن

  سالح"  مصطلح يشمل ال. لالحتراق قابلة  مادة انفجار بفعل مقذوفات

  القسم في  محدد هو كما المضغوط، بالهواء تعمل بندقية أي " ناري

 . 915.4-15.2 الفقرة من هـ الفرعي

 

  االحتيال بقصد استخدامه أو تعديله أو مزور مستند إنشاء :التزوير

 . ما بشخص اإلضرار  أو

 

األسباب  لتحديد عملية :(FBA) التقييم السلوكي الوظيفي

  قدو.  أقرانه تعلم أو ذو اإلعاقة  الطالب تعلم تعيق التي األساسية

 االختبار بيانات أو الموجودة البيانات مراجعة التقييمهذا  يشمل

 .مفّردال التعليم برنامج فريق يحدده الذي النحو على التقييم أو الجديدة

 

  آخر  شيء أي  أو بالمال رهان أي تلقي أو وضع  أو إجراء :المقامرة

 ذو نتائج مشابه حدث  أي أو مسابقة أو عبةل نتيجة على يعتمد قيمة وذ

 .مؤكدة غير

 

  في  االنخراط للطالب يجوز ال :األنشطة المرتبطة بالعصابات

 اتبعصاب  يُقصد. إليها اإلشارة تتم والتي العصابات أنشطة

  أو أشخاص  ثالثة من مجموعة أو جمعية  أو منظمة  أي وارعالش

ً أساس تهدف رسميين، غير أو رسميين كانوا سواء أكثر،   رتكابال ا

.  اإلجرامية غير أو اإلجرامية  العصابات أنشطة من أكثر أو نشاط

بهذه  االرتباط إلى ترمز التي المالبس كذلك ارتداء تضمنوت 

 . الطالب مجموعات تحددها التي األنشطة أو الطقوس أو العصابات

 

  أو طالب على المتكرر الهجوم أو اإلزعاج :المضايقة والترهيب

 تعليمية بيئة يخلق مما األفراد من غيرهم أو الطالب من مجموعة

  ،موظف ،طالبأي   مضايقة للطالب  يجوز ال .معادية أو مخيفة

 ضمن  موجود آخر شخص  أي أو بالمدرسة مدرس أو متطوع

ً انتهاك والذي يعد  المدرسية المرافق ومن   المدرسة مجلس لسياسة ا

  القومي األصل  ،بالعرق المضايقة المتعلقة ،الجنسي التحرش ضمنه:

 . المالحقة والمطاردة تسلوكيا هذا أيضا يشملو .يالدين أو 

 

  أو بشكل متعمد للخطر الطالب  سالمةو  صحة  ريضتع :المقالب

  ضويةلع االنتماء أو  القبول بهدف وذلك   بهم  الجسدي األذى إلحاق

  النظر بغض طالبية هيئة أو نسائي نادي أو جمعية  أو منظمة أو ناد  

  ذي  النشاط في طواعية  شاركوا  قد هؤالء الطالب   كان إذا عما

  في حال أحدثت هذه المقالب  مدرسة أي مدير على يجب .الصلة

حيث تعد مثل  . المحلي محاميال إلى  عن ذلك اإلبالغ جسدية إصابات

  لمدة بالحبس عليها يعاقب قد األولى الدرجة من جنحة  مقالبهذه ال

 ، كليهما أو  دوالر 2500 إلى  تصل وغرامة شهًرا  12 إلى تصل

.  السياسة هذه بموجب فرضها يتم قد تأديبية عواقب أي إلى باإلضافة

 عن جسدية إلصابة يتعرض شخص  ألي يحق ذلك،  إلى اإلضافةب 

  األشخاص أو الشخص  ضد مدنية دعوى رفع هذه المقالب طريق

 تأديبية استماع جلسات يتم عقد .قّصر  أو بالغين كانوا سواء المذنبين،

  توصيات مي قدويتم ت  المشرف؛ عن نيابة النتائج من خاللها حددت و

  واإلحصاءات   بالسجالت واالحتفاظ المدرسة مجلس إلى االنضباط

  فقرارات اإليقا ،التعيين إعادة ،االستبعاد ،الطرد بتوصيات المتعلقة

  والتدريب  الموارد مجال في المساعدة كما يتم توفير  ،و االستئناف

 استماع جلسات وتجري ؛ والمركزية  المدرسية المكاتب لمديري

 . المشرف عن نيابة الموظفين لتظلم

 

  جسدي  اتصال أي :اللمس غير المقبول و/أو التحرش الجنسي

 مسيئًا والذي يعتبر احد العاملين في المدرسة أو طالب مع الئق غير

 .الضحية حددته  كما به مرغوب غير و

 

  محادثة موضوعات أو كلمات  استخدام :استخدام لغة غير الئقة

  أو المدرسة الشغب داخل على الطالب تحريض. الئقة غير

النظام   يعرض الذي العنف أو القوة من خالل استخدام فيه المشاركة

  الحريق إنذار ذلك يتضمن كبير.  بشكل للخطر العامة السالمةو

  أكثر أو أشخاص ثالثةقيام )  شغب أعمالعلى  والتحريض الكاذب

 (.بذلك
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  لإلشراف خاضع الطالب في مكان وضع :اإليقاف داخل المدرسة

 .أكثر أو لفترتين تمتد محددة زمنية لمدة المدرسة مبنى داخل

 

  لطلب  االستجابة رفض أو للسلطة الخضوع في الرغبة عدم :التمرد

  وظيفةعمل و تعطيل شأنه  من عمل اً بأيقصدالقيام  أو معقول

 . المدرسة

 

  غير بشكل احتجازهو نقلهأو  بالغ شخص على االستيالء :االختطاف

وني القان  الوصي أو والديه  موافقة دون قاصر أو إرادته، ضد قانوني

  ،الرهائن أخذ الفئة هذه تشملعليه. 

  النشاط أو المدرسة أو الصف مغادرة: إذن دون المدرسة مغادرة

  على الموافقة تكون عندما المدرسة موظفي من صريح إذن دون

 . متوقعة المغادرة

 

  ينوب من أو المشرف قبل من تأديبية عقوبة :اإليقاف طويل األجل

  45 إلى 11 لمدة  المدرسة إلى بالذهاب  للطالب يُسمح ال حيثب  عنه

إذا  (1) لهذه العقوبة في الحالتين التاليتينيتم اللجوء  .دراسيًا يوًما

  جسيم  ضرر  بإلحاق وشيًكا تهديدًا المدرسة في  الطالب وجود  مْثل

  اضطراب في الطالب إذا ساهم(  2) اآلخرين الموظفين أو بالطالب

  بشكل الطالب تعلمأعاق من خالله  التعليمية للعملية وشديد مزمن

 . والمناسبة  المتاحة والتأديبية السلوكية التدخالت استنفاد وتم كبير،

 

  ذات المعلومات جميع  مراجعة :مراجعة تحديد المظهر السلوكي

 يجب.  التأديبي  لإلجراء الخاضع والسلوك  الطالب إعاقة بين لعالقةا

  العملية تعطيل  شأنه من سلوك  أي في  االنخراط عدم الطالب على

 الفيدرالي لقانونا انتهاك أو وكبير،  جوهري الجارية بشكل التعليمية

 . بالوالية لخاصا المحلي أو

 

 من ألكثر تتراكم الطالب بحيث الستبعاد منفصلة حوادث :النمط

 مكان تغيير وتؤدي إلى معين دراسي عام في  دراسية أيام عشرة

  الحاسوب أجهزةو خلوية هواتف صافرات، حيازة الطالب مثل 

 اليد.  راحة  في  وضعها يمكنو بالشبكة متصلةال

 

 يجب :حيازة أو استخدام أسلحة أو غيرها من المواد الخطرة

  المصرح  غير النارية األسلحة من  نوع أي ة الطالببحوز يكون أال

  النظر بغض ، كسالح استخدامها يمكن التي المواد من غيرها أو بها

 هذه تتضمن .النحو هذا على عام بشكل مقبواًل  وضعها كان إذا عما

  مشحونأو  مبتذل سلوك  ،مسيئة إيماءات ،بذيئة لغةالالئحة: 

 .والتعليم التعلم بيئة يعطل عنصريًا

 

  أو حيازة محاولة أو امتالك الطالب على يحظر :المواد المحظورة

  شراء أو توزيع أو شراء أو استهالك أو  استخدام محاولة أو استخدام

 : أدناه المدرجة المواد من أي

   أخرى مواد أو عقاقير  هيو للرقابة الخاضعة المواد .1

  202  المادة في 5 أو ،4 ،3 ،2 ،1 الجداول بموجب محددة

(C )21 في للرقابة الخاضعة المواد قانون من U.S.C  .

 (. C) 812 القسم

 

  للرقابة  الخاضعة  المواد  وهي  المشروعة غير العقاقير .2

 قانوني بشكل حيازتها يتم التي المواد تلك تشمل ال ولكنها

  الرعاية ألخصائي الطبية الرؤية ظل  في واستخدامها

  قانوني بشكل استخدامها أو حيازتها يتم التي أو الصحية

  الخاضعة المواد قانون ضمن أخرى  سلطة أي بموجب

 . االتحادي القانون مواد من مادة أي أو للرقابة

 

  الحصر  ال المثال  سبيل على تشملو  المحظورة المواد .3

. النيكوتين بخار ومنتجات التبغ ومنتجات  الكحول

  للرقابة  الخاضعة  األخرى  والمواد  المستنشقة المنتجات

 من 15.1 المادة المخدرات، مكافحة قانون  في المحددة

  المنشطات مثل ، فرجينيا  والية قانون  من 54 الفصل

  واألدوية  والمخدرات والماريجوانا  المهلوسة والمثبطات

  تمها وبدون  أو طبية بوصفة تصرف التي لعقاقيرل المماثلة

 .السياسة هذه ينتهك بشكل حيازتها

 مثل غير ممنوعة، لمادة السليم غير أو المفرط  أو الخاطئ االستخدام

  ال التي األدوية من بها موصى غير كميات تناول أو الغراء، شم

  .آخر لشخص الموصوفة األدوية تناول أو طبية،  وصفة تستلزم

  أي ذلك في بما ، المخدرات أدوات حيازة يحضر على الطالب كذلك

  أو للتغليف المعدة أجزائها من أي أو مواد أو منتجات أو معدات

  أو حقن  أو إخفاء أو حتواءال  باإلضافة  التعبئة إعادة أو التخزين

 تقليد أو الجسم إلى للرقابة خاضعة  مادة إدخال أو استنشاق أو ابتالع

 .  للرقابة الخاضعة المواد

 

 بشكل استخدامها أو حيازتها يتم  التيو للرقابة الخاضعة المادة تعتبر

  بموجب أو مرخص صحية رعاية أخصائي إشراف تحت قانوني

  الطالب يخضع ال ، السياسة. هذه من مستثناة الفيدرالي القانون أحكام

  خدماتو   J-8.3.1 المدرسة إدارة مجلس سياسة بأحكام الملتزمون

  للرقابة  الخاضعة  المواد استخدام  أو بحيازة المتعلقة  المدرسية الصحة

 . عقوباتألي نوع من ال طبية وصفة  تستلزم ال التي األدوية أو

 

  غير هسلوك  بسبب الحالي التعليمي المكان من الطالب بعادا :بعاداال

 .بحقه تأديبي  إجراء اتخاذ  إلى أدىوالذي   الئقال

 

 :305.1-16.1في الجنوح وفقًا للقسم  تقارير اإلدانة أو الفصل
  جريمة هالرتكاب  يظهر إدانته طالب  أي بشأن تقريًرا المشرف تلقىإذا 

بحكم في جنوح أو   ،305.1-16.1 فرجينيا  والية  قانون في  مدرجة

من قانون حكومة   Gالفرعي  قسمال إدانة بسبب جنحة مدرجة في

 . رده سيتم إيقافه أو ط 260-16.1 فرجينيا القسم

 

 يبلغون الذين المدرسة  موظفي أو  الطالب من االنتقام يُحظر :االنتقام
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وسيتم معاقبة   صلة ذات إجراءات أي في يشاركون أو التحرش عن

 .المتورطين

 

  أي على االستيالء محاولة أو أخذ :سرقة اآلخرين بالقوة والتهديد

أو   التهديد أو بالقوة أخرى منظمة أو   آخر شخص يمتلكه قيمة  ذو شيء

  عقارية ممتلكات أي  :المدرسة متلكاتم ،والتخويف العنف باستخدام

  أو مملوكة مركبة أي أو المدرسة مجلس قبل  من مؤجرة أو مملوكة

من   أو المدرسة مجلس يديرها أو   المدرسة مجلس قبل من مستأجرة

  والعودة المدرسة إلى الذهاب سلوك  التعريف هذا يشمل عنهينوب 

 .78-22.1 فرجينيا والية لقانون وفقًا منها

 . الطالب سلوكل نتيجةوتكون  :العقوبات

 

  آخر شخص ضد فعلي  جنسي إيالج أو  محاولة :الجنسي االعتداء

 . موافقته دون

 

  اتي السلوك من واسعة   مجموعةويشتمل على  :التحرش الجنسي

  على الحصول طلبات أو ، بها  مرغوبال غيرة والجسدي  ةاللفظي 

  طبيعة وذ  تواصل أو جنسي بدافع بدني سلوك أو جنسية، خدمات

  مجلس يحظر. يةتخويفو عدائية مسيئة تعليمية بيئة يخلق مما جنسية،

  المدرسة في  موظف أو طالب بأي الجنسي  التحرش آرلينغتون مدرسة

  أنه يعتقد طالب أي على. يقام تحت رعايتها نشاط أيخالل  أو

هذا  عن الفور على المدرسة مدير يبلغ أن جنسي  لتحرش تعرض

  إذا. بالشكوى المختصة السلطات سيبلغ  بدوره الذيو المزعوم، الفعل

أن يتقدم  الطالب على يجب  المدرسة نفسه، مدير ضد  الشكوى كانت

  من مزيد تتوفر. المدرسة في المدرسي اإلرشاد مدير إلى الشكوىب 

  مجلس سياسة في من هذا النوع وىاالشك تقديم بشأن التفاصيل

مدارس  تقوم  الوالية. وقوانين الفيدرالية للقوانين المدرسة وفقًا

باإلجراءات التالية حال ورود شكوى تحرش   العامة آرلينغتون

   الجنسي التحرش شكاوى جميع  في الفوري التحقيق( 1)  :جنسي

  ،القومي األصل ،العرق أساس علىوالقائمة  ، الشفهية أو المكتوبة

  اتخاذ( 2) الجنسي التوجه أو الجنسي التعبير ،الجنس ،الدين ،اإلعاقة

  ما يلزم اتخاذ( 3)  تحرش أي لوقف الفور على المناسبة اإلجراءات

والعمل على   السياسة هذه ينتهك بالمدرسة  موظف أو طالب   أي ضد

 .هاطالب   أو المدرسة لموظفي المضايقات من المزيد ومنع إنهاء

 

  تأديبية عقوبة عنه ينوب من أو المدير يصدر: اإليقاف قصير األجل

  أيام  عشرة تتجاوز ال لمدة المدرسة إلى الذهابمن  لطالبتمنع ا

  الصف  حتى  المدرسة قبل  ما مرحلة في الطالب على يحظرو. دراسية

  على أيًضا ذلك ينطبق و دراسية، أيام ثالثة من ألكثر اإليقاف الثالث

 أيام عشرة إلى التراكمي يصل عدد األيام  عندما الطرد عمليات

 .المكان في تغييًرا أو نمًطا شكل ت  وال ةمتتالي  ليس هالكن  دراسية،

 

  موافقته دون آخر شخص ممتلكات على عمد عن االستيالء :السرقة

 .ذلك غير أو التهديد أو اإلكراه تحت

 

يجب على من ينوب عن المشرف أن يجيد   :من ينوب عن المشرف

ً موظفاالستماع للطلبة وان يكون  ً محترف ا  يقدم و  اإلدارية المكاتب في ا

 وال يجب أن يكون عنه ينوب  من أو المشرف إلى مباشرة تقاريره

 . المدرسة في  أكاديمي أو إداريًا موظفًا

 

 . الصف أو  المدرسة إلى المتأخر الوصول :التأخر

 

  استخدام بقواعد االلتزام الطالب على يجب :استخدام التكنولوجيا

  أو االتصاالت البرامج أو األجهزة  استخدام يحظر. التكنولوجيا

  الطالب على يجبكما . القواعد هذه ينتهك بشكل والالسلكية  السلكية

 آرلينغتون لمدارس المسؤول الكمبيوتر نظام استخدام سياسةب  االلتزام

 .العامة

 

  أو شفهي تهديد أي توجيه للطلبة يجوز ال :التهديد أو التخويف

  بغرض القوة استخدام من خالل آخر شخصل جسدي أو كتابي

أي من   وضعويندرج تحت هذا البند  . آخر سبب ألي أو االبتزاز

  األذى من خوف  حالة  في ةقانوني  غير بطريقة موظفي المدرسة

  أو الكتابية أو اللفظية أو الجسدية التهديدات خالل  من الجسدي

 العتداء  الشخص تعريض أو سالح إظهار  دونحتى  اإللكترونية

 . فعلي  جسدي

 

احد   أو لمدرسةا حرم في البقاء  أو الدخول :ممتلكات الغير انتهاك

  ذلك في بما ،يقانون  غرض أي وبدون دعوة أو تفويض دون هافقامر

باإلضافة   الطرد أو الذين تعرضوا لعقوبتي اإليقاف الطالب

أن يطلب منهم   بعد المدرسةفي  بالبقاء لهم المصرح غير ألشخاصل

 .لمغادرةا

 

العيارات   مثل الذخائر أنواع من نوع أي حيازة :األسلحة والذخائر

  سالح  أي في لالستخدام مصمم مسحوق ،الرصاص ،الطلقات ،النارية

  مسدساتال مثل) لعبة ةحقيقي ال   اتمسدسال يشبه جهاز  أيو ناري

  مادة أي جلب   أو حيازة. شابهةم أي أسلحة  أيًضا الفئة تشملو( مائيةال

  ،للدموع المسيل  زالغا ،الصولجان مثل كسالح تستخدم المدرسة إلى

   حالقة، شفرات بوصات، ثالث من أقل سكين  حيازة ،الفلفل رذاذ

منتجة لروائح   قنابل  إحضار أو  نارية، مفرقعاتو  ألعاب مشارط،

ات أو  صدم إلصدار مصممة آلة أي إحضار أو حيازة . كريهة

  واستخدامها  قذيفة استخدام خالل  من مغناطيسية أو إلكترونية اتشحن 

  مصممة آلة أي إحضار أو حيازة.  مؤقت  بشكل شخص  إعاقة لغرض

  مللي خمسة يعادل ما تتجاوز مغناطيسية أو  إلكترونية شحنة إلصدار

 . مؤقتًا الشخص إعاقة  لغرض وتستخدم  هرتز 60 صدمة من أمبير

 

  يتعلق فيما اإلعاقة ذوي للطلبة إرشادات: 2 لملحقا

  باالنضباط

 تقييم السلوك الوظيفي وخطة التدخل في السلوك

 

 جتماعال موعد تحديد والمعلمون األوصياء/  اآلباء يطلب قد

  كانت اقتضت الحاجة إذا  وقت  أي في مفّردال التعليم برنامجيتعلق ب 

من   و أيًضا المدرسة من يُطلب قد.  الطالب سلوك بشأن مخاوف هناك
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  المشاركة السلوكي التدخل أخصائيو السريري النفس علم أخصائي

 مع السلوك مفّردال التعليم برنامج فريق  يناقش. في هذا االجتماع

   وا ما يلي:يقرر وقدأولياء األمور 

غير   سلوكوتعديل ال  للتصدي خاصة  وخدمات  أهداف إضافة  ●    
   المرغوب فيه.

 
  خطة ووضع  الوظيفي السلوك  تقييم يسمى  خاص تقييم إجراء   ●    

   .السلوكي  التدخل
 

  المالحظات تُستخدم: (FBA)  الوظيفي السلوك تقييم  ○      

ا  يحدث الذي وما  السلوك، حدوث  وقت لتحديد    األطفال  مع أيض 
  من وما الذي يزيد حدو ه، عند اآلخرين البالغينو                 

 . أخرى مرة  حدو ه   فرصة
 

  هذ  باستخدام :(BIP)  السلوكي  التدخل  خطة  ○

غير   السلوك لتقليل خطة  الفريق  يطور  المعلومات
   واستبداله  المرغوب فيه 

 . إيجابي بسلوك     
 

 المفّردانضباط وتأديب طالب برنامج التعليم 

 بنفساإلعاقة  ذوي من الطالب تأديب يتمالمواقف  معظم في

يتم األخذ    ذلك ومع. اآلخرين الطالب تأديب بها يتم التي الطرق

 . الخاصة االعتبارات بعضب 

 

أو   بيان لكتابة لبلطاتجهيزات قد يطلبها ا أي توفير سيتم• 

 . حدث ما  تدوين في  يرغب في حال كان إفادة

 

ونتج  ذهنية إعاقة من يعاني إذا كان المجلس التأديبي لطالب• 

  من إفادة طلب  المدرسة لموظفي يجوز ال نوع أي من عنه إيقاف

   حتى  الطالب

 . الوصي أو الوالد إلى إشعار تقديم يتم   

 

 من أو المشرف إلى إحالته أو طالب بإيقاف قرار اتخاذ قبل• 

أي   أو الطالب حالة   مسؤول مع التشاور  المدير على يجب عنه ينوب

   آخر عضو

  ذلك في  بماومراجعته  الخاص به مفّردال التعليم برنامج في   

  إيقاف يتم قد .خاصة  ظروف  أي  ومراعاة  السلوكي لتدخلا خطة

   من الطالب

  الدراسي العام في أيام عشرة إلى تصل لمدة اإلعاقة  ذوي   

 . الطالب جميع على تنطبق التي القواعد نفس بموجب

 

 مراجعة تحديد المظهر السلوكي

  10 لمدة ةخاص تعليم خدمات يتلقى الذي الطالب إيقاف تم إذا

  ،( األجل طويل إيقافا يعتبرحيث )  الدراسي العام في أكثر أو أيام

  التي الخدمات تقديم فيالعامة  آرلينغتونمدارس  تستمر أن فيجب

 تحقيق نحو والتقدم العام التعليم منهج في  العمل مواصلة نه متمكن 

 خالل من ذلك يتم أن يمكن. به الخاصة مفّردال التعليم برنامج أهداف

 التعليم برنامج فريق عليه يتفق آخر ترتيبأي  أو المنزلية، الخدمات

  المظهر تحديد مراجعة  إجراء يجب ذلك، إلى باإلضافة . مفّردال

  العاشر اليوم يتجاوز ال موعد  ممكن وفي وقت  أسرع السلوكي في

 .لإليقاف

 

  إلى فردي تعليمي برنامج لديه الذي الطالب إحالة عند

  المظهر تحديد نتائج مراجعة إرسال يتم عنه، ينوب من أو المشرف

  .االستماع جلسة عقد قبل فيها  للنظر المعين المشرف إلى السلوكي

  أو على كل من الوالد المظهر السلوكي تحديد مراجعة فريق يشتمل

 التعليم برنامج فريق في  الصلة ذوي اآلخرين واألعضاء الوصي

  يجتمع. والمدرسة الوصي أو الوالد يحدده الذي  النحو علىو ،مفّردال

 وبرنامج إعاقته، حول والمعلومات الطالب سلوك لمراجعة الفريق

  يشاركها أخرى معلومات مالحظات أو  الخاص به وأي مفّردال التعليم

  سؤالينال  إجابات تحديد الفريق على يجب. المدرسة أو أولياء األمور

 :التاليين

 

  عالقة له أو الطالب إعاقة عن ناتًجا السلوك كان هل .1

 ؟  بها وجوهرية مباشرة

 برنامج تنفيذ في للفشل  مباشرة نتيجة السلوك كان هل .2

 ؟ مفّردال التعليم

"  نعم" بـ السلوكي " المظهر تحديد مراجعة"  فريق  أجاب إذا

 من مظهًرا  " هي النتيجة فإن أعاله، المذكورين السؤالين من أي على

  هي السؤالين كال على اإلجابة كانت إذا".  الطالب إعاقة مظاهر

  يتم".  الطالب إعاقة مظاهر من مظهًرا ليست  " النتيجة فإن  "ال"،

  أن مراجعةال فريق  قرر  إذا. ينوب من أو المشرف إلى النتائج إرسال

  بإلحاق تهديدًا يخلق  ولم  لضحيةبا جسيًما  ضرًرا يتضمن لم السلوك

  عنه  ينوب من أو المدير يسحب فسوف مستقبلية، بضحية جسيم ضرر

ولن يكون هناك جلسة استماع.  عنه ينوب من أو المشرف إلى اإلحالة

  استماع جلسة عقد فسيتم محتملة، ضحية أو ضحية هناك كان إذا

 . المناسبة الوقائية السالمة تدابير في النظر يمكن بحيث

 

  السلوك تحديد مراجعة فريق وجد إذا: الطالب إعاقة مظاهر       

  أو بها مباشرة عالقة له كان أو إعاقته عن ناتًجا كان الطالب لوكس أن

 فسيتم ، مفّردال التعليم برنامج تنفيذ في  الفشل نتيجة كان السلوك أن

  مدرسة في وضعه أو ،كان بها التي  المدرسة نفس إلى الطالب إعادة

 : لم ما الخدمات نفس فيها تتوفر أخرى

 

 في  .المكان تغيير على  المدرسة ومسؤولو  الوالدان يوافق• 

  الجسدية اإلصابات أو األسلحة أو  المخدرات حاالت  مثل نادرة حاالت

   الخطيرة

  لطالبل مؤقت بديل تحديد  عنه نوبومن ي   للمشرف يجوز   

  انتظار في الوصي، أو الوالد  موافقةالحصول على  دون يوًما 45 لمدة

  نتيجة

 8VAC20-81-160 لـ وفقًاوذلك  ، التأديبية العملية   

C.5. 

 

 لتغيير معجلة خاصة تعليمية إجراءات بعمل المدرسة  قومت • 

 . الطالب مكان

 

  إجراء لطالبالخاص با التعليم برنامج فريق على يجب• 
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  إجراؤه تم قد يكن لم إذا ممكن وقت أقرب في الوظيفي هلسلوك تقييم

      تحديث أو بالفعل

  الواردة المعلومات على بناءً . الحالي الوظيفي السلوك تقييم   

 بتطوير مفّردال التعليم برنامج فريق  سيقوم الوظيفي، السلوك تقييم في

   تحديث أو

 . السلوكي التدخل خطة   

 

  فريق قرر إذا : الطالب إعاقة مظاهر من مظهًرا ليست 

  مظاهر من مظهًرا لم يكن السلوك سوء أن السلوك تحديد مراجعة

  من المزيد فرض في  المدرسة مسؤولو يفكر فقد  الطالب، إعاقة

 غير الطالب على المطبقة والمدة  الطريقة بنفس االنضباطية العقوبات

  فترة خالل الخاص التعليم خدمات تقديم يجب ذلك، ومع. قيناالمع

 مناهج في المشاركة  مواصلة  من  الطالب لتمكين الطرد اإليقاف أو

 .مفّردال التعليم برنامج أهداف تحقيق نحو والتقدم العام التعليم

 

 عملية التعليم الخاص المترتبة

 تعليممكان ال تغيير على يوافقون ال الذين اآلباء يطلب قد 

 تحديد مراجعة فريق ال يوافقون على استنتاجات أو ألبنائهم الخاص

.  العامة آرليغتون مدرسة داخل محلية  إدارية مراجعة إجراء السلوك

  لمتطلبات  وفقًا  عاجلة قانونية استماع جلسةب  أيًضا  والب ايط قدو

  في التعليم لوزارة الخاص بالتعليم الخاصة الوقائية اإلجراءات

  خالل من المعلومات هذه إلى الوصول للوالدين يمكن .فيرجينيا

  االتصال طريق عن أو بفيرجينيا التعليم بوزارة الخاص موقعال

 الرقم على فيرجينيا في التعليم لوزارة التابع النزاعات تسوية بمكتب

  اآلباء العامة آرليغتون رسامد تشجع ،. بالمقابل8042252013

  غير بشكل للعمل فرصة ال المدرسة نظام منح على بشدة األوصياءو

  متابعة قبل المخاوف أو المشكالت بشأن حل إلى  للتوصل معًا رسمي

 . الوالية مع الخارجية اإلدارية االستماع عملية

 

 المؤهلين حاليًا للتعليم الخاصحماية الطالب غير 

  الخاص  التعليم خدمات  الطالب يتلقى ال قد األحيان، بعض يف       

  الحماية على للحصول مؤهالً  يكون قد هولكن   الحادث وقوع وقت 

 مؤهالً  يكون قد  هأن  المدرسة علمت  إذااإلعاقة  ذوي للطالب الممنوحة

 : إذا  الطالب مؤهالً  المدرسة تعتبر. الحادث  وقوع الخاص قبل للتعليم

 

 غيره أو للمعلم كتابيًا قلقهم عن األوصياء أو الوالدان رعبْ  •

  خدمات إلى حول حاجة ابنهم  العامة آرليغتون مدرسة موظفي من

 .  خاصة تعليمية

 

في   أهليتهابنهم لمعرفة  تقييم األوصياء أو الوالدان طلب •

 . الصلة ذات والخدمات الخاص التعليم على للحصول

 

  إلى مباشرة المدرسة موظفي من غيره أو الطالب معلم عْبر• 

  مخاوفه عن الخاص المدرسة مشرف  أو الخاص التعليم قسم رئيس

  نمط بشأن

 .  الطالب أظهرها التي األخرى القضايا أو  السلوك   

 

بحيث ال   أعاله ورد لما االستثناءات من نوعان هناك• 

 : إذااإلعاقة    ذوي للطلبة الممنوحة  حمايةال على لطالب يحصل ا

 

  وارفض أو الطالب تقييم على  الموافقة األمور أولياء رفض •

 . الخدمات

 

 . إعاقة لديه ليس أنه وتحديد الطالب تقييم تم •

 

  وزارة  من الواردة المعلوماتيمكن االطالع على : ملحوظة 

اإلعاقة   ذوي الطالب بإيقاف أو طرد يتعلق فيما فرجينيا في التعليم

  ذوي لألطفال الخاص التعليم برامج تحكم التي اللوائح من خالل

 (. 2010)  اإلعاقة

 

رس آرليغتون العامة الطالب مد ضبط النفساستخدام العزلة و

 المدارس الخاصة - المفّردبرنامج التعليم التنسيب لفي 

 

  خاصة  رسامد في المتواجدين اإلعاقة ذوي للطلبة بالنسبة

 ، فرجينيا لوائح حظرت  ، مفّردال التعليم برنامج والمدرجين ضمن

والكبح   العزلة استخدام ، 8VAC20-671-650 اإلداري القانون

  من اآلخرين  لحماية ضروريًا ذلك يكون عندما إال ضد هذه الفئة

يخضع استخدام العزلة و/أو  . الوفاة أو اإلصابة  أو الشخصي األذى

ضبط النفس كوسيلة إلدارة سلوك الطالب في حاالت الطوارئ  

  للمادةلضمان السالمة في المدارس الخاصة للطالب ذوي اإلعاقة 

8VAC20-671-660 . 

 

 504حماية الطالب المشمولين ضمن خطة 

  من ألكثر 504 خطة ضمن  طالبًا المدرسة مدير يوقف عندما

  المدرسة تشْكل القسم، مشرف إلى هيحيل أو الدراسي  العام في أيام 10

  بعد أيام 10 يتجاوز ال موعد فيو  ممكن وقت أقرب في  مطلعة لجنة

  مشرف إلى اإلحالة وعند  القسم مشرف إلى الرجوع أو اإليقاف القرار

  خالل فيها للنظر القسم مدير إلى االجتماع نتائج إرسال يتم ، القسم

 . االستماع جلسة 

 

 عن مباشرة نتج قد السلوك سوء أن اللجنة  هذه قررت إذا

  و ،أيام 10 عن تزيد لمدة إيقافه أو هطرد  يجوز فال  الطالب، إعاقة

 برنامج أو أخرى مدرسةإلى  القسم مدير بلق   من نقله يمكن أن يتم

 .جديد

 

 مباشر بشكل ناجًما يكن  لم السلوك سوء أن اللجنة  قررت إذا

  غير زمالئه تأديب طريقة بنفس الطالب تأديب يتم فقد اإلعاقة، عن

  خالل مستمرة تعليمية خدمات على  الحصول له يحق الو. المعاقين

 . طردال  أو اإليقاف  فترة أي

 

 روابط ذات عالقة : 3 لملحقا

 

 Flyer Rights your Know حقوقك نشرة على تعرف •
 

 

 :العامة ذات الصلة آرلينغتونسياسات مجلس مدارس 

 

https://www.apsva.us/department-of-administration/know-your-rights-when-interacting-with-law-enforcement/
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•  Educational Equal 2-J
 Opportunities/

Nondiscrimination 

• Conduct of Code Student 7.4-J Policy 

• Substances Prohibited 6.3.6-J Policy 

• Policy Smoking No 7.3-K Policy 

•  -Grounds School Leaving 5.4-J Policy
Students  of Release 

•  – Safety Student 6.8.1-J Policy
Prevention  Bullying/Harassment 

•  Confiscation and Searches Student 6.7-J Policy

of 
PropertyStudent  

• Interventions Physical 13-J Policy 
 

 شكر وتقدير 

  للموظفين اهتقدير عن العامة  آرلينغتون مدارس تعرب
  كراولي ألفين لدكتورلو هالـ  التابعة االنضباط  ولجنة   والطالب

والشكر  .    دليلهذا ال تطوير في  ساهموا الذين الخارجيين والمراجعين
 بالتيمور فيرفاكس،  مقاطعة  ،يةلتعليما فيرجينيا إلدارة  موصول  

  العامة  أوريغون  ومدارس  العامة هنريكو مقاطعة  مدارس سيتي،
  األساسية  المكونات صياغة  في الفنية و التوجيهية و ائقهم  الستخدام

 . الكتيب لهذا
 

 : العامة  آرلينغتون  مدارس في  االنضباط لجنة  أعضاء
 

Dr. Jeannette Allen الدعم المدرسي ، 

Keisha Boggan- Jefferson  

Dr. Philip “Chip” Bonarالدعم المدرسي ، 

Wendy Crawford الخدمات المدرسية ، 

Marcia Carter-Wakefield 

Laurel Cerrud- Oakridge                       

Angie Close التربية الخاصة ، 

Debbie DeFrancoالمواد ، 

 األكاديمية

Carmen De La Cruz Scales ،

W-L 

Bridgett Doles  ،IS 

Suzanne Evans- Yorktown 

Alvaro “Marcelo” Flores- Carlin Springs 

Robert Hanson- Jefferson  

Maggie Hsu-Wakefield  

 Carolyn Jackson Long 

Branch  

Jaunice Jenkins-

Yorktown  

Erica Johnson-

Wakefield 

Dr. Shunda Johnson التربية الخاصة ، 

John Koutsouftikis-

Williamsburg  

Michelle McCarthy-

Jamestown  

Kelley Mshomba-

Kenmore 

Dr. Aleta Myers الخدمات الطالبية ، 

Laura Porter-Yorktown 

Dr. Monica Roaché- 

Jamestown  

Heather 

Rothenbuescher  التربية ،

 الخاصة

Carl Seward  المواد ،

 األكاديمية

Jonathan Turrisi رئيس مكتب الموظفين ، 

Meg Tuccillo-Administrative Services  ،(متقاعد) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/AZ3NM3602DD4/%24file/J-2%20Student%20Equal%20Educational%20Opportunities-Nondiscrimination.pdf
https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/AZ3NM3602DD4/%24file/J-2%20Student%20Equal%20Educational%20Opportunities-Nondiscrimination.pdf
https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/AZ3NM3602DD4/%24file/J-2%20Student%20Equal%20Educational%20Opportunities-Nondiscrimination.pdf
https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/CCKQEM68EA87/%24file/J-7.4%20Student%20Code%20of%20Conduct%20.pdf
https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/CCKPVJ6651C9/%24file/J-6.3.6%20Prohibited%20Substances.pdf
https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/CCKQWG6B49A8/%24file/K-7.3%20No%20Smoking%20Policy.pdf
https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/CH5Q5P6280D3/%24file/J-5.4%20Leaving%20School%20Grounds-%20Release%20of%20Students.pdf
https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/CH5Q5P6280D3/%24file/J-5.4%20Leaving%20School%20Grounds-%20Release%20of%20Students.pdf
https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/CH5Q5P6280D3/%24file/J-5.4%20Leaving%20School%20Grounds-%20Release%20of%20Students.pdf
https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/CD3JSB4E8E01/%24file/J-6.8.1%20Student%20Safety%20%E2%80%93%20Bullying-Harassment%20Prevention.pdf
https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/CD3JSB4E8E01/%24file/J-6.8.1%20Student%20Safety%20%E2%80%93%20Bullying-Harassment%20Prevention.pdf
https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/CD3JSB4E8E01/%24file/J-6.8.1%20Student%20Safety%20%E2%80%93%20Bullying-Harassment%20Prevention.pdf
https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/CCKPZN66F15E/%24file/J-6.7%20Student%20Searches%20and%20Confiscation%20of%20Student%20Property.pdf
https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/CCKPZN66F15E/%24file/J-6.7%20Student%20Searches%20and%20Confiscation%20of%20Student%20Property.pdf
https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/CCKPZN66F15E/%24file/J-6.7%20Student%20Searches%20and%20Confiscation%20of%20Student%20Property.pdf
https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/C7K26F546BF5/%24file/J-13%20Physical%20Interventions.pdf
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