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 هذه في ةيدراس ودورات ،وامتيازات ،مزايا على الحصول أو العامة، بيمبروك بمدارس االلتحاق في ضده التمييز أو العامة بيمبروك مدارس من شخص أي استبعاد يجوز ال

 .الجنسي الميل أو القومي األصل أو العقيدة، أو ،الجنسية الهوية أو ،الجنس أو ،اللون أو ،العرق بسبب العامة المدارس
 

 على التمييز العامة بيمبروك مدارس تحظر. مدارسها في وينجحوا فيها يتطورا أن الطالب لجميع يمكن ،وداعمة ومحترمة آمنة تعليمية بيئة لتوفير العامة بيمبروك مدارس تسعى
 قدم على عوالتمت   الدراسة، في متساوية بحقوق الطالب جميع عتمت   وتضمن ،الجنسي الميل أو القومي األصل أو العقيدة، أو ،الجنسية الهوية وأ ،الجنس أو ،اللون أو ،العرق أساس

.ةيالدراس اتوالدور ،واالمتيازات والمزايا ،بالفرص المساواة

 
 

العامة بيمبروك مدارس  
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PEMBROKE PUBLIC SCHOOLS 
المنطقة )ي(قنس   الحقوق المدنية / م   معلومات حول قوانين  

 .اإلعاقة أو الجنسي الميل أو ،القومي األصل أو العقيدة، أو ،الجنسية الهوية أو ،الجنس أو ،اللون أو ،العرق إلى النظر دون، العمل وفرص ،واألنشطة ،البرامج جميع العامة بيمبروك مدارستُوفِر 
 

 :أدناه المذكور المناسب قنس ِ المُ  إلى الممارسات هذه بتنفيذ المتعلقة األسئلة توجيه يجب
 

 1964 لعام المدنية الحقوق قانون من السادس الباب: السادس الباب
كود الواليات  فيُمقنَّن  السادس العنوان. ديةاتحا مالية مساعدة تتلقى التي األنشطة أو البرامج في القومي األصل أو ،اللون أو ،العرق بسبب المزايا من حرمانالو المشاركة من واالستبعاد التمييز حظريُ 

 على متاح) 100 الجزء CFR 34 في (CFR) الفيدرالية اللوائح قانون في بموجبه اللوائح تر  صد  أُ  ؛يليه وما U.S.C.  2000d 42 المتحدة األمريكية

34cfr100.html-tp://www.ed.gov/policy/rights/reg/ocr/edliteht) 

 
 الم نسَّقون

  (HESمدرسة هوبوموك االبتدائية ) ، مدير(Michael Murphy) مايكل مورفي ، ماجستير التعليم، مديرة الخدمات الطالبيَّة (Jessica Duncanson)جيسيكا دنكانسون

 (Learning Lane 81)طريق ليرنينج  81     (Pilgrim Road 72طريق بلجريم ) 72

 02359 ماسوشيتس، بيمبروك     02359 ماسوشيتس، بيمبروك
0832-928-781      294.0911-781

 1973 لعام التأهيل إعادة قانون من 504 القسم: 504 القسم
  .U.S.C 29 كود الواليات المتحدة األمريكية فيُمقنَّن  504القسم . اتحادية مالية مساعدة تتلقى التي األنشطة أو البرامج فياإلعاقة  بسبب المزايا من حرمانالو المشاركة من واالستبعاد التمييز حظريُ 

 (.34cfr104.html-http://www.ed.gov/policy/rights/reg/ocr/edlite على متاح) 104 الجزء CFR 34 في (CFR) الفيدرالية اللوائح قانون في بموجبه اللوائح تر  صد  أُ  ؛794

 
 الم نسَّق

     ، ماجستير التعليم، مديرة الخدمات الطالبيَّة (Jessica Duncanson)جيسيكا دنكانسون

      (Pilgrim Road 72طريق بلجريم ) 72

      02359 ماسوشيتس، بيمبروك
3208-928-781

 

 1972 لعام التعليم تعديالت من التاسع الباب: التاسع الباب

   .U.S.C 20 كود الواليات المتحدة األمريكية فيُمقنَّن  التاسعالقسم . اتحادية مالية مساعدة تتلقى التي األنشطة أو البرامج فيالجنس  بسبب المزايا من حرمانالو المشاركة من واالستبعاد التمييز حظريُ 
 (.34cfr106.html-http://www.ed.gov/policy/rights/reg/ocr/edlite على متاح) 610 الجزء CFR 34 في (CFR) الفيدرالية اللوائح قانون في بموجبه اللوائح تر  صد  أُ  ؛وما يليه 1681

 
 الم نسَّقون

  (HESمدرسة هوبوموك االبتدائية )(، مدير Michael Murphyمايكل مورفي ) ، ماجستير التعليم، مديرة الخدمات الطالبيَّة (Jessica Duncanson)كا دنكانسونجيسي

 (Learning Lane 81)طريق ليرنينج  81     (Pilgrim Road 72طريق بلجريم ) 72

 02359 يتسماسوش، بيمبروك     02359 ماسوشيتس، بيمبروك

0832            -928-781       294.0911-781

 IDEA 2004 :2004 لعام اإلعاقة ذوي األفراد تعليم قانون 
 متاح)CFR 300 34 في (CFR) الفيدرالية اللوائح قانون في بموجبه اللوائح تر  صد  أُ  ؛وما يليه U.S.C.   1400 20 كود الواليات المتحدة األمريكية فيُمقنَّن  IDEA 2004 معظم. ةالخاص التربية ميحكُ 

 .2006 أكتوبر 13 من اعتباًرا ،(3/081406a.html-http://www.ed.gov/legislation/FedRegister/finrule/2006  على

 

 الم نسَّق
     ، ماجستير التعليم، مديرة الخدمات الطالبيَّة (Jessica Duncanson)جيسيكا دنكانسون

      (Pilgrim Road 72طريق بلجريم ) 72

      02359 ماسوشيتس، بيمبروك
0832-928-781

 

 1990 لعام اإلعاقة ذوي األميركيين قانونمن  الثاني الباب: الثاني الباب

 اللوائح تر  صد  أُ  ؛وما يليه U.S.C.   12131 42 كود الواليات المتحدة األمريكية فيُمقنَّن  الثاني الباب. العامة الكيانات في اإلعاقة بسبب المزايا من حرمانلاو المشاركة من واالستبعاد التمييز حظريُ 

 (.28cfr35.html-http://www.ed.gov/policy/rights/reg/ocr/edlite متاح) CFR 35 28 في (CFR) الفيدرالية اللوائح قانون في بموجبه

 
 الم نسَّقون

  (HESمدرسة هوبوموك االبتدائية )(، مدير Michael Murphyمايكل مورفي ) ، ماجستير التعليم، مديرة الخدمات الطالبيَّة (Jessica Duncanson)جيسيكا دنكانسون

 (Learning Lane 81)طريق ليرنينج  81     (Pilgrim Road 72طريق بلجريم ) 72

 02359 ماسوشيتس، بيمبروك     02359 ماسوشيتس، بيمبروك

0832            -928-781       294.0911-781

 2001 ديسمبر في اعتماده أعيد الذي للمشردين، مساعدة( لMcKinney-Vento)فينتو مكيني قانون

 من جديدة مجموعة مع التكيف للمدارس التعليمية المناطق من ويتطلب التشرد من يعانون الذين والشباب لألطفال التعليمية والحماية الحقوق الفيدرالي" طفل أي ترك عدم" قانون من جزء يضمن
 الموقع على ماساتشوستس والية في التعليم لوزارة التابع المشردين تعليم مستشاري في انونالق هذا حول معلومات تتوفر. للخطر ضينعرَّ المُ  المحتاجين هؤالء بتعليم قةالمتعلَّ  المتطلبات

http://www.doe.mass.edu/mv/haa. 

 
 الم نسَّق

     ، ماجستير التعليم، مديرة الخدمات الطالبيَّة (Jessica Duncanson)جيسيكا دنكانسون

      (Pilgrim Road 72طريق بلجريم ) 72

      02359 ماسوشيتس، بيمبروك

              0832-928-781 

 
 فهرس الُمحتويات

http://www.ed.gov/policy/rights/reg/ocr/edlite-34cfr100.html
http://www.ed.gov/policy/rights/reg/ocr/edlite-34cfr100.html
http://www.ed.gov/policy/rights/reg/ocr/edlite-34cfr104.html
http://www.ed.gov/policy/rights/reg/ocr/edlite-34cfr104.html
http://www.ed.gov/policy/rights/reg/ocr/edlite-34cfr106.html
http://www.ed.gov/policy/rights/reg/ocr/edlite-34cfr106.html
http://www.ed.gov/legislation/FedRegister/finrule/2006-3/081406a.html
http://www.ed.gov/legislation/FedRegister/finrule/2006-3/081406a.html
http://www.ed.gov/policy/rights/reg/ocr/edlite-28cfr35.html
http://www.ed.gov/policy/rights/reg/ocr/edlite-28cfr35.html
http://www.doe.mass.edu/mv/haa
http://www.doe.mass.edu/mv/haa


 

4 

 

 

     
 .Error! Bookmark not defined .............................................................................................بيان مهمة منطقة بيمبروك التعليمية

 8 .............................................................................................................................  منطقة بيمبروك التعليميةعتقدات األساسية لالمُ 
 8 ..............................................................................................................................................  منطقة بيمبروك التعليميةاهداف 

 8 ..................................................................................................................................... روك التعليميةمنطقة بيمبلاألسئلة الهامة 
 8 ..........................................................................................................................  مدرسة بيمبروك المجتمعية المتوسطةبيان رؤية 

 8 ........................................................................................................................... مدرسة بيمبروك المجتمعية المتوسطة ُمهمةيان ب
 8 ..................................................................................................................مدرسة بيمبروك المجتمعية المتوسطةلان القيَّم األساسية 

 9 ............................................................................................................................... مدرسة بيمبروك المجتمعية المتوسطةأهداف 
 9 .............................................................................................................................................. تنظيم الفريق ُمتعدد التخصُّصات

 10 ........................................................................................................................ المعلومات الدراسية
 10 ................................................................................................................................................................ النزاهة الدراسية

 10 .............................................................................................................................................................. والتأخير الحضور
 12 ................................................................................................................................................... تواريخ التقديرات الدراسية
 12 .................................................................................................................................................... مقياس التقديرات الدراسية
 12 ...................................................................................................................................................... نظام التقديرات الدراسية

 13 ................................................................................................................................................................ الواجب المنزلي
 13 ......................................................................................................................................... التقارير المرحلية وبطاقات التقرير

 13 ................................................................................................................................................................... مرتبة الشرف
 13 ....................................................................................................................................................... االحتفال بمرتبة الشرف

 13 ...................................................................................................................................... سياسة االنتقال للصف الدراسي التالي
 11 ................................................................................................................................................................. إغالق المدرسة
 11 ................................................................................................................................................................. برامج االختبار

 .Title One ............................................................................................................... Error! Bookmark not definedبرنامج 
 .Error! Bookmark not defined ............................................................................. مشاركة أولياء األمور

 12 ....................................................................  مدرسة بيمبروك المجتمعية المتوسطةب Title 1العاملين ببرنامج 
 13 .................................................................................................................................................................. بيان اإلجازات

 .Error! Bookmark not defined .............................................................................. إلجراءات واألنشطةا
 14 .................................................................................................................................................. الواجباتتعويض و الغائبين

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................. برامج إثرائية لفترة ما بعد المدرسة
 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................................ حقائب الظهر/الحقائب

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................................طلب أذن الستخدام المرحاض
 14 ......................................................................................................................................................................... الكافتيريا
 .Error! Bookmark not defined .......................................................................................................... المدرسة ممتلكات رعاية

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................................... الداخلية الشبكة/  اإلنترنت/  الكمبيوتر
 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................................................... السريَّة

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................................................. اإلعالنات اليومية
 17 ......................................................................................................................................................إشعار المعلومات الدليلية

 .Error! Bookmark not defined .............................................................................................................. إجراءات االنصراف
 .Error! Bookmark not defined .......................................................................................................... المشروبات في المدرسة
 .Error! Bookmark not defined ....................................................................................................... بالُمساعدة اإلضافية للطال

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................................................. الرحالت الميدانية
 .Error! Bookmark not defined ................................................................................................. تدريبات الحريق وإخالء المباني

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................................... سية من الطعامالحسا
 .Error! Bookmark not defined ....................................................................................................................... ةالمواد المنسيَّ 

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................................ الممرات تصاريحو قواعد
 .Error! Bookmark not defined .................................................................................................................. خدمات الصحيةال

 .Error! Bookmark not defined .............................................................................. تقديم الخدمات التعليمية في الُمستشفى أو المنزل
 .Error! Bookmark not defined ..................................................................... الطالب بال مأوى: حقوق االلتحاق بالمدرسة والخدمات

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................................................... التطعيمات



 

5 

 

 .Error! Bookmark not defined .............................................................................................................................الِخَزانات
 22 ........................................................................................................................................................................ المفقودات

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................................... المواد المفقودة أو المسروقة أو التالفة
 .Error! Bookmark not defined .................................................................... حق ولي األمر غير الحاضن في االطالع إلى السجالت

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................................. الوالدين إخطار قانون
 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................. تصوير وتسجيل فيديوهات للطالب

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................................................................... التربية البدنية
 .Error! Bookmark not defined .............................................................................. المناسيات االجتماعية/حفالت الرقص بالمدرسة

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................. خطة اإلعاشة المدرسية 504القسم 
 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................................. لطالبل مخاطرال تقييم

 25 ............................................................................................................................................................... استبدال الُمعلمين
 .Error! Bookmark not defined .....................................................................................................المدرسة إجراءات في رتأخُّ ال

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................................... (Titan timeحصة الدعم التعليمي )
 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................................. المواصالت إجراءات

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................الوصول واالنصراف بالسيارة

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................................... الحافالت

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................... الحافالت الُمتأخرة

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................... إجراءات الوجهة البديلة الدائمة

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................... الحافلة االجتماعيةتصاريح 

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... إجراءات ركوب الدراجات / السير على األقدام

 26 .................................................................................................................................................................. تصاريح العمل
 .Error! Bookmark not defined ............................................................................... الطالب سلوك قواعد

 .Error! Bookmark not defined .............................................................................................. التواجد في منطقة غير مصرح بها
 .Error! Bookmark not defined .............................................. األلعاب النارية هديدات القنابل، انذارات الحريق الكاذبة، وحيازة / تفجيرت

 Error! Bookmark not ....... وأجهزة االستماع المحمولة، والكاميرات، وأجهزة تسجيل الفيديو، واألجهزة اإللكترونية األخرى ،الهواتف المحمولة
defined. 

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................................... عدم حضورالفصول الدراسية
 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................................................. االحتجاز

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................................................. االحتجاز الدراسي
 .Error! Bookmark not defined ......................................................................................................... تجاز اإلداري الُمعيناالح

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................................. االحتجاز الُمعين بواسطةالُمعلم
 .Error! Bookmark not defined ................................................................................................................ إجراءات االنضباط

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................................................... اإليقاف

 29 ................................................................................................................................................... تعاريفال

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................... :اإليقاف داخل المدرسة

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................... يقاف خارج المدرسةاإل

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................... إجراءات اإليقاف داخل المدرسة

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................ إجراءات اإليقاف خارج المدرسة

 .H  ................................................. Error! Bookmark not defined   3/4 37بموجب المادة  اإليقاف خارج المدرسة 

 .Error! Bookmark not defined .................................................................. أيام أو أقل( 10اإليقاف قصير األجل )

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................ لاإليقاف طويل األج

 32 ................................................................................................................................. جلسة استئناف المشرف

 .Error! Bookmark not defined .............................................................. خطة خدمات التعليم على مستوى المدرسة

 .37H ................................................................... Error! Bookmark not definedاالستبعاد/الفصل بموجب المادة 

 .H37: .................................. Error! Bookmark not defined :1/2، القسم  71بموجب الفصل  الجنائية دانةاإلأو  االتهام

 34 ....................................................................................................................................... االستبعاد الطاريء

 35 ............................................................................................................................................ إظهار العاطفة بشكل غير مقبول
 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................................ اإلتجار داخل المدرسة



 

6 

 

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................ الطبيعي للنشاط اليومي في المدرسة إعاقة السياق
 Error! Bookmark not .... (37H، المادة 71الفصل  "MGLالعامة " ماسوشيتسالمخدرات، واألسلحة الخطرة، واالعتداء على العاملين ) قوانين 

defined. 
 .Error! Bookmark not defined .......................... األجهزة التكنولوجية األخرى ألغراض التعلم اآلي باد/القراءة اإللكترونية / أجهزة  أجهزة
 .Error! Bookmark not defined .................................................................................................... الضرب /االعتداء  /الشجار 

 .Error! Bookmark not defined ......................................... إرشادات للمشاركة في مهام ما بعد المدرسة أو األنشطة التي ترعاها المدرسة
 .Error! Bookmark not defined ..................................................................................................... أو التمييزالتنمر التحرش أو 

 36 .................................................................................... حقيق في المضايقة أو التنمر أو التمييزإجراءات الشكوى والت

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................................................................... سياسة التنكيل
 .Error! Bookmark not defined ................................................................ المزاح الخشن، العبث، واالتصال الجسدي غير الضروري

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................................................................... اللغة الُمستخدمة
 .Error! Bookmark not defined .................................... ترك أرض المدرسة، واألنشطة ، والرحالت الميدانية / مغادرة المدرسة دون إذن

 25 ............................................................................... أو استخدام، أو توزيع، أو الوقوع تحت تأثير استخدام الكحول أو المخدرات ،حيازة
 .Error! Bookmark not defined ......................................................................................... احترام السلطة / التمرد / عدم االمتثال

 .Error! Bookmark not defined .....................................................................................................................احترام األخرين
 .Error! Bookmark not defined ..................................................................................................... مسؤولية أن تكون طالبًا جيدًا

 .Error! Bookmark not defined .................................................... أو االعتداء الجنسي، أو التمييز على أساس الجنس ،التحرش الجنسي
ه الجنسي ،اإلهانات على أساس العرق  .Error! Bookmark not defined ...................................... أو القومية، أو اإلعاقة، أو الدين، أو التوجُّ

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................................................................... معايير المالبس
ر على الصف الدراسيال  .Error! Bookmark not defined ..................................................................................................... تأخُّ

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................................................... التهديد بالعنف
 41 ............................................................................................................................ تهديد بالعنفالإجراءات الشكوى والتحقيق في 

 41 ....................................................................................................................................... إلقاء األشياء داخل / خارج الكافتيريا
 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................................. التبغ استخدام  / حيازة

 .Error! Bookmark not defined ............................................................... ر مقبولة في مدرسة بيمبروك المجتمعية المتوسطةأشياء غي
 .Error! Bookmark not defined .................................................................................................................. التخريب والسرقة

 
  



 

7 

 

 

 

 
 
 

 2019 أغسطس
 

 ، الرعاية قدميومُ  األمور وأولياء الطالب أعزائي
 

م! المتوسطة المجتمعية روكبيمب مدرسة في بكم مرحبًا  انتظارات حول مهمة معلومات لتوفير الكتيب هذا ُصمَّ

 لهدف الطالب دعم هو المعلومات هذه من والغرض. المتوسطة المجتمعية بيمبروك مدرسة وأهداف ومهمة

 الروابط عج ِ شتُ  وحاضنة آمنة بيئة بتوفير تزاملاال يه مدرستنا عقيدة أن ستجد. المتوسطة المدرسة مع فالتكي  

 ،عاليةال معاييرعلى ال يحافظ الطالب على زرك ِ يُ  ُمحفًزا منهًجا نوفر نحن. المدرسة موظفيو طالبال بين القوية

 االحتياجات يدعم األكاديمي هيكلنا أنب نحن نؤمن. موالتعل   التدريس في التميز خالل من الطالب تحصيل ويدعم

 مفيدة المعلومات هذه واتجد أن نأمل. الهامة التنموية المرحلة هذه خالل الطالبن والعاطفية واالجتماعية المادية

 !المتوسطة المجتمعية بيمبروك مدرسة في آخر رائع عام إلى ونتطلع

 
 
 

 ،بإخالص 
  
 توم والش        دونا ماكغاريجل 

ةمساعد المدير         ةالمدير 

 
 

 

 

 

 

 
 

 ُمقدمة
 2روجع في فبراير   

Pride Compassion Morality Scholarship 

 لزمالةاألخالق  التعاطف  افخر  لا
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 قة بيمبروك التعليميةيان مهمة منطب

ز في التدريس والتعلملضمان تحصيل الطالب من خالل التميُّ   

. 

 منطقة بيمبروك التعليميةعتقدات األساسية للمُ ا

 :نؤمن نحن
 بة؛ذاوج آمنة مدارسال والحفاظ على إنشاءب ➢
 مختلفة؛ بطرق همتعلم وإظهار التعلم يمكنهم األطفال جميع أن ➢
 العالمي؛ والمجتمع الديمقراطي مجتمعنا في المساهمة طالب كل على أن ➢
 الطالب؛ مصلحة يحقق بما والتصرف القرارات اتخاذب ➢
 المدرسي؛ المجتمع أعضاء من عضو كل واحترام تقدير بوجبو ➢
  الفردية؛ االختالفات يحترم ،ومدني ،أخالقي دراسي مجتمعب ➢
 .الطالب تحصيل تدعم قوية ومجتمعية وعملية، ،مدنية شراكاتب ➢

 نطقة بيمبروك التعليميةهداف مأ

 .والتعلم للتدريس واالجتماعية ،العاطفية ،جسديةمن الناحية ال آمنة بيئة توفير - التعلم بيئة. 1

 .جودةتعليم يتميز بال خالل من قدمةمُ  حازمة مناهج وتنفيذ ،تنسيق ،تطوير خالل من الطالب لدى تحصيلال من عالية مستويات إفراز - التحصيل. 2

 .هاتقييمو مع تطبيقها الممارسات، وأفضل ،التربوي االبتكار يُقدَّر حيث تعليمية بيئة خلق - التعليمية الجودة. 3

 .الطالب تحصيل بيانات استخدام خالل من التعليم وإفادة ،ورصد ـ،تخطيط  – البياناتاالعتماد على . 4

 .المجتمع أفراد جميع مع المفتوح التواصل وتقوية تعزيز -التواصل. 5

 منطقة بيمبروك التعليميةلألسئلة الهامة ا

 العمل؟ على والقدرة والفهم المعرفة أجل من الطالب يحتاج ماذا ➢

 ذلك؟ تعلموا أنهم نعرف كيف ➢

 يتعلمون؟ ال عندما سنفعل ماذا ➢

 يتعلموا؟ لم أنهم بالفعل عرفوا حال في سنفعل ماذا ➢

 مدرسة بيمبروك المجتمعية المتوسطةيان رؤية ب

 طالبنا سيساهم الين،فعَّ  ومتواصلين الحياة مدى كمتعلمين. التعلُّم، والفِكر االستقاللية، ،جيدة بصحة الطالب يتمتع حيث وداعمة آمنة بيئة على زترتك رؤيتنا

 .متنوع عالمي مجتمع في مفيد بشكل

 مدرسة بيمبروك المجتمعية المتوسطةان ُمهمة بي

. همنفسأب والواثقين ،بدعينوالمُ  ،نتجينالمُ و ،تعلمينالمُ  تشجيع خالل من طالب لكل الشاملين والتطور النمو يزبتعز المتوسطة المجتمعية بيمبروك مدرسة تلتزم

 ويحافظ الطالب على يركز ُمحفًزا منهًجا نقدم سوف. والموظفين طالبنا بين القوية الروابط عشج ِ تُ  حاضنة،و آمنة بيئة بتوفير مدرسةال عقيدة في التزام هناك

 يضمن بما لطالبنا المتنوعة التعلم أنماط لتلبية مةصمَّ المُ  التعليمية االستراتيجيات من متنوعة مجموعة في المعلمون سيشارك. للجميع العالية معاييرالعلى 

 مدرستنا مجتمع أعضاء جميع ظهرسيُ . االنتقالية المرحلة هذه خالل لطالبنا والعاطفية واالجتماعية المادية االحتياجات األكاديمي هيكلنا سيتناول. الجميع نجاح

 :ا نحوالشعور بـقدمً سيمضون و ولغيرهم ألنفسهم االحترام

 

 لزمالةاألخالق  التعاطف  افخر  لا

 مدرسة بيمبروك المجتمعية المتوسطةل لقيَّم األساسية ا

 شارك موظفونا، ومجتمع اآلباء تسوف ي .ر في جميع األوقاتخالل العام الدراسي، تقع على عاتق الجميع مسؤولية إظهار ما ال يقل عن أعلى معايير التحضُّ 

 

 القيم األساسية التالية في كل ما نقوم به: الصدق، واالحترام ،والشجاعة، والتعاطف، والمسؤولية تبني والهيئة الطالبية في
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 مدرسة بيمبروك المجتمعية المتوسطةأهداف 

 خالل. والمجتمع ،األمور وأولياء ،المعلمين – مهمتعلُّ  في سيدعمونهم الذين واألشخاص الطالب جاتاحتيا راعيتُ  واضحة أهداف وضع إلى المدارس تحتاج

 :التدريس هيئة أعضاء مع التالية المدرسة أهداف واعتماد ،تصنيف ،بتطوير مدرستنا مجلس قام االفتتاحية، السنة

 النواحي الدراسية

 .فرد لكل الدراسية القدرة إمكانيات تعظيم

 
 موالتعلُّ  التعليم ممارسات من متنوعة مجموعة من تفادةاالس ➢
 الدراسي النجاح يحققون الطالب جميع أن من دتأكُّ ال ➢
 التعليم قوةب الطالب وعي تعزيز ➢
 الدراسي النجاحب ، تدعم، وتحتفلعشج ِ تُ  بيئة خلق ➢

 

 التواصل مع المجتمع
 .واصلتعزيز الوعي المجتمعي باألنشطة والمناسبات من خالل زيادة الت

 

 م االستبيانات لتحديد المعلومات المطلوبة والمرغوبة من قِبل أولياء األمور / األوصياءااستخد ➢
 المطبوعات األخبارية والميديا  استخدام تطوير التواصل عن طريق ➢
 م التكنولوجيا للتواصل مع أولياء األمور / مقدمي الرعاية، والمجتمعااستخد ➢

 

 مالتعل   خدمة
 .والعالمي ،والوطني /واإلقليمي ،المحلي المستوى إلى يصلون الذين الطالب لجميع مختلفة متعلُّ  خدمة برامج ،وتنفيذ ،رعاية ،توفير

 
  والموظفين الطالب ميول نتكمُ  أين استكشاف ➢
 للتمويل متنوعة طرق فاواستكش والطالب الموظفين من كل من كبير بدعم يتمتع نشاط بكل المرتبطة التكاليف ديحدت ➢

 
 دراسيةغير امج بر

 .هممواهب ومتابعة جديدة اهتمامات بتطوير للطالب سمحت ة، وغير دراسيةمتنوع ة،قوي امجبر وتنفيذ تطوير
 

  والموظفين الطالب ميول نتكمُ  أين استكشاف ➢
 للتمويل متنوعة طرق فاواستكش والطالب الموظفين من كل من كبير بدعم يتمتع نشاط بكل المرتبطة التكاليف ديحدت ➢
 تعزيز ودعم المشاركة ➢

 
 

 االنتقال
 .تطوير البرامج االنتقالية المناسبة من وإلى المدرسة المتوسطة

 
 لطالب الصف السابع  قبل بداية العام الدراسي توفير البرامج، الجوالت، والزيارات وغيرها ➢

 ثانويةتنسيق البرامج، الجوالت، والزيارات وغيرها لطالب الصف الثامن الملتحقين بالمدرسة ال ➢

 انويةتوفير المعلومات الكافية لآلباء واألمهات بشأن القضايا االنتقالية لطالب الصف السابع وطالب الصف الثامن المنتقلين إلى المدرسة الث ➢

 صاتخص  التم الفريق ُمتعدد تنظي

مع تقدم طفلك من فصل دراسي ابتدائي يحتوي على  .تمعيةسينتقل طالب المرحلة االبتدائية في بيمبروك من مدارسهم المجاورة إلى المدارس المتوسطة المج

، أُنشيء الهيكل الوظيفي لخلق معلمين وزمالء الدراسة المختلفينعدد قليل فقط من المعلمين وزمالء الدراسة ،إلى مدرسة حيث سيتعاملون مع العديد من ال

 .مجتمع أصغر للطالب خالل سنوات الدراسة المتوسطة

 

 سيتعاملون معهم يوميًاالمعلمون األربعة الذين  .طالبًا تقريبًا 115( يتألفان من 8.2و  8.1( وفريقان للصف الثامن )7.2و  7.1السابع )هناك فريقان للصف 

عة "معلمو الفريق". فصول الفريق هؤالء يعتبر ،والدراسات االجتماعية ،العلوم ،الرياضيات ،لغة اإلنجليزيةمعلمو ال هم  ب من بعضها لتكون بالقر ُمجمَّ

 .الطالب بالقرب من معلمي فريقهمتوجد عادة خزانات  .البعض
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 لمعلومات الدراسيةا

الدراسيةالنزاهة   

ً  طالب كل يكون أن المتوسطة المجتمعية بيمبروك مدرسة تتوقع. المدرسي المجتمع لجودة ةضروري الدراسية األمانة  للواجبات التحضير في فكريًا أمينا

 التقييم إجراء يمكن ال. األخرى الدراسية واألنشطة ،والتقييمات ،والمقاالت ية،المنزل ختباراتاالو ،المعملية والتقارير ،والمشاريع ،المدرسي والعمل ،المنزلية

 .الفكرية األمانة فيها تُحترم بيئة في إال والتعليم الطالب لعمل الالفعَّ 

 عملهم مراقبة الطالب على يجب. دراسي تمرين أي متطلبات من متأكدين غير كانوا إذا التدريس هيئة أعضاء أحد من توضيًحا يطلبوا أن الطالب من توقعيُ 

 من تُعلم/  يُعلم أن المتوقع فمن ،الدراسية األمانة بانتهاك دراية على الطالب كان إذا. متأكدين غير يكونون عندما شرح على للحصول والسعي أصالته لتقييم

 .ممكن وقت أسرع في الطالب مع األمر الشخصي المعلم سيناقش ،الدراسية لألمانة انتهاك حدوث عند. بهذا التدريس هيئة أعضاء أحدو ،المعايير هذه انتهك

 :يلي بما سرواألُ  ،والمعلمين ،الطالب جميع يهتم أن يجب. الدراسية األمانة خيانة تعريفات تناول مدرستنا مجتمع أعضاء جميع على يجب

 . دراسي تمرين حول لم يُتقنها بالفعل معلومات تقنيُ  بأنه لإليهام الطالب بها قومي خداع عملية: الغش

 الطالب عمل يعتبر. للنفس نسبهاو آخرينيمتلكها  أخرى بصرية تمثيالت أو ،رسوم أو ،أفكار تسلسل أو ،مفاهيم أو ،كلماتل عرض: األدبيةسرقة ال

 .أدبية سرقة بمثابة المصادر ذكر دون تلخيصها أو ،صياغتها عادمُ  أو ،وخةمنس مواد باستخدام ابتكارهليس أساًسا من  ال الذي

 .أدبيةسرقة  زالت ال ةالمقصود غير األدبيةسرقة ال

 والتأخير الحضور

 وتشجيع فرض في مسؤوليتها بيمبروك مدرسة لجنة تمارس لذلك،. الطالب لجميع وُمعترف بفائدته الوالية قانون بموجبُملِزم  المدرسة إلى الحضور

 .التعليمية العملية لعط ِ ويُ  الطالب متعلُّ  على سلبًا يؤثر ألنه تشجيع أي ال يلقى ةالمدرس عن الغياب. المناسب الوقت المدرسة في إلى الحضور

 األمور أولياء لتذكير ؛الحضور بأهمية األمور أولياء لتذكير االجتماعات أو/  و الخطابات استخدام خالل من الحضور عنه، ينوب من أو المدير، يراقب

 .الطالب غياب يثيرها التي التعليمية القضايا وتناول الحضور تحسين على عملي للمشكلة الفعَّ  حل لتحديد الحضور؛ بسياسة

 ثم لتأخيرأذن با الطالب سيتلقى. اغائبً  اعتباره عدم لضمان الرئيسي المكتب في الوصول تسجيل متأخر وقت في المدرسة إلى يصل طفل أي على يجب

 يجتمع سوف. عنه ينوب من أو المدرسة مدير على المتأخر الوصول أياممن  فرطالمُ العدد  حاالت تعرضسوف . التالي الدراسي الفصل يستمرون في حضور

 .لطالبلفرط المُ  تأخرال بشأن مخاوف هناك تكون عندما الوصي/  ولي األمر ويتواصل مع الطالب مع عنه، ينوب من أو المدير،
 

 األوصياء أو الوالدين طلب على بناءً  أخرى ألسباب الطالب بغياب أحيانًا يُسمح قد ذلك، ومع المدرسة؛ عن للغياب معتادالُ  السبب هو الشخصي المرض

 :التالية للوائح وفقًا القانونيين،

 .ممكن وقت أقرب في المدرسة إخطار األمور أولياء على يجب ضروريًا، المدرسة عن الغياب يصبح عندما

ض لإليقاف أو تغيب طالب ألي يجوز ال  الغيابيوم  مساء أو نهار خالل مدرسي عمل أو نشاط أي حضور أو المشاركة( خارجها أو المدرسة داخل) تعرَّ

 .المدير لتقدير وفقًا الموافقة هذه ستكون(. طبي موعد مثال:)  الغيابتبرر  التي الطبيب بمذكرة المدرسة تزويد يتم لم ما ،اإليقاف أو
 

/  األمور أولياءب المدرسة تتصل فسوف طويلة، لمدة الطالب بغياب يتعلق فيما بالمدرسة االتصال القانونيون األوصياء/  األمور أولياء لم يستطيع إذا

 .الغياب من أيام 3 غضون في األوصياء

 

ف الغياب   .أو أكثر من حاالت الغياب غير المبررة خالل العام الدراسي 5سيُخطر المدير، أو من ينوب عنه، أولياء األمور كتابيًا إذا كان لدى الطالب  يُعرَّ

طلب بعذر بأنه مرض شخصي مصحوب بمذكرة طبيب تبرر الغياب؛ غياب بسبب  حالة وفاة أسرية؛ االلتزام أو ممارسة عطلة دينية؛ مسألة قانونية تت
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أو أكثر من  5لطالب الذي يعاني من أمور / أوصياء ا للقاء أولياء مقبولةمن ينوب عنه، جهودًا  سيبذل المدير، أو .حضوًرا شخصيًا؛ أو زيارة مدرسية خاصة

 .حاالت الغياب غير المبررة لوضع خطة عمل لحضور الطالب في المدرسة

 إغالق المدرسة

 الرئيسية الصفحة على الطوارئ وإخطارات دارسالم إغالق إخطارات نشرتُ س. المحلية واإلذاعة التلفزيون محطات على المدارس إغالق إخطارات ثب  تُ 

 المنطقة التعليمية موقع خالل من ع االشتراك بهايتستط والتي اإللكتروني، البث بريد خدمة عبر وتُرسل المنطقة التعليمية لموقع

(www.pembrokek12.org .)لتعليميةالمنطقة ا في اآللية الهاتفية الرسائل نظام خالل من اإلخطارات أيًضا ستُرسل )SchoolMessenger( .

 من خالل مسئول العالقات العامة بإدراة المدرسة الطوارئ حاالت في التواصل نموذج في للمدرسة تُقدمها التي الهواتف أرقام النظام هذا يستخدم

(School OfficePro)، بك الخاصة التواصل معلومات أحدث على دائًما المدرسة حصول من التأكد رجىيُ  لذا. 

 

  اتختباراالبرامج 

 تقييمات ستُطيق. التعليمية المنطقة مدارس في الطالب بتحصيل المتعلقة أهدافها لتقييم طرق، عدة بين من كطريقة، االختبار استخدام المدرسة لجنة تدعم

 .ماساتشوستس والية في والثانوي االبتدائي التعليم إدارة وضعتها التي للوائح وفقًا الوالية مستوى على

 

 ذلك، إلى باإلضافة. لألفراد وكذلك الصفيَّة للمجموعات ممتدة تقييمات وتوفير المحلية التحصيل معايير وضع في ساعدةللمُ  االختبارات هذه مستخدوف تُ س

. الُمعلمين تدريس اليةوفع مادة لكل ماساتشوستس والية هجمنا عمل أطر في المحددة مالتعل   معايير مع الدراسية المناهج توافق لتقييم ستخدمسوف تُ 

 التعليمية الخطط تطوير في والمساعدة ،التدريبي لبرنامجا توجيهو ،التقييم من مزيد لتقديم نتائج الوالية أو/  و الوطنية بالنتائج المقدمة البيانات قارنست

 .والمجتمع األمور ءأوليا مع المدارس تطبقها التي التقييم برامج نتائج شاركةمُ  سيتم ذلك، إلى باإلضافة. للطالب

 

 Title Oneبرنامج 

Title One الدخل لذوي المئوية النسبة ذلك في بما عوامل عدة خالل من التمويل دحديُ . طفل لكل الجودة عالي تعليم لدعم فيدراليًا ممول برنامج هو 

تمتلك . Title One ق برنامج تُطب ِ  مدرسة هي وسطةالمت المجتمعية بيمبروك مدرسة. األخير األمريكي اإلحصاء في ورد كما المدينة في المنخفض

م برنامجصُ . والرياضيات اللغة آداب في للطالب اإضافيً  اتعليمً  يوفران إضافيين برنامجين المتوسطة المجتمعية بيمبروك مدرسة بالقراءة  إثراء المعرفة م ِ

 تعزز سوف. النصوص من متنوعة مجموعة، والتفاعل مع ،قراءة خالل من ةالكتاب، ووالمفردات ،القراءة طالقةفي  الطالب مهارات لتحسين والكتابة

 لدى المسائل وحل الرياضي التفكير مهارات تعزيز إلى باإلضافة الصفوف مستوى على الدراسية المناهج فيسة ُمدرَّ ال المفاهيم الرياضيات أسس

 المحددة، المحتوى مجاالت في الرسمية وغير الرسمية يةرسالمد التقييمات على بناءً  الدورات هذه من دورة كلب الملتحقين الطالب دحدَّ يُ . الطالب

 .بالالط ونمو مالتعل   على التركيز لتحسين العام مدار على متابعةلل بالالطيخضع تقد م . علمالمُ  وتوصية الوالية، تقييم ودرجات

 

 :ُمشاركة الوالدين

. التعليمية العملية في المشاركة على بفاعليَّة اآلباء ونشجع نلتمس فإننا وبالتالي. الفعَّ  بشكل طالبنا متعلي في مهًما مكونًا الوالدين مع التعاون يعد

تواصل متبادل ي. الطالب متعل   عملية سير على األمور أولياء إطالع لُمعلمينا لدينا، الطالب معلومات نظام ،)PowerSchool) باورسكول يتيح

. الهاتفية المكالمات أو المعلمين/  الطالب/  األمور أولياء اجتماعات ،اإللكتروني البريد ،PowerSchool رسائل خالل من أيًضا المعلمو الوالدين

 في الطالب متعل   لدعم السبل أفضل على فالتعر   في واألسر الطالب لدعم"   Title One" بعنوان عائلية ليلة سنويًا مظَّ نتُ  ذلك، إلى باإلضافة

 الخطة هذه سنوفر. مدارسنا في الوالدين مشاركة من عال مستوى على والحفاظ لتعزيز المدرسة/  المنزل بين تعاونال الخطة هذه تمثل. المنزل

 .سنويًا تحديثها وسنتأكد من الوالدين يفهمها بلغات
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 المتوسطة المجتمعية بيمبروك مدرسة Title 1العاملين ببرنامج 

 (.Kerry Leonard) لسيدة كيري ليوناردا: بالقراءة والكتابة إثراء المعرفة

 (.Gail Dooley) السيدة غيل دولىأسس الرياضيات: 

 (.Jessica Duncanson) السيدة جيسيكا دنكانسونإداري المنطقة التعليمية: 

 واريخ التقديرات الدراسيةت

 2019 نوفمبر 1 - 2019 أغسطس، 28 األول الفصل الدراسي 

 2019 أكتوبر 1  ة المرحلي تقاريردرجات الختام 

 2019 أكتوبر 3  المرحلية التقارير توزيع

 2019 نوفمبر 1  األول الدراسي الفصلختام 

 2019 نوفمبر 8  تقريرال بطاقاتتوزيع 

 

 2020 يناير 17 - 2019 ،نوفمبر 4 الثاني الفصل الدراسي

 2019 ديسمبر 6  المرحلية  تقاريردرجات الختام 

 2019 ديسمبر 10  المرحلية التقارير توزيع

 2020 يناير 17  الثاني الدراسي الفصلختام 

 2020 يناير 24  تقريرال بطاقاتتوزيع 

 

 2020 مارس 27 -2020 ،يناير 21 الثالث الفصل الدراسي

 2020 فبراير 25  المرحلية  تقاريردرجات الختام 

 2020  فبراير 27  المرحلية التقارير توزيع

 2020 مارس 27  الثالث الدراسي الفصلختام 

 2020 إبريل 3  تقريرال بطاقاتتوزيع 

 

 2020 يونيو 12 -2020 ،مارس 30 الرابع الفصل الدراسي

 2020 مايو 5  المرحلية  تقاريردرجات الختام 

 2020  مايو 8  المرحلية التقارير توزيع

 2020 يونيو 12  الرابع الدراسي الفصلختام 

 )تُرسل بالبريد( 2020 يونيو 16  تقريرال بطاقاتتوزيع 

 

 مقياس التقديرات الدراسية

 

A+ A A- B+ B B- C+ C C- D+ D D- F 
 وأقل  59  60-62 63-66 67-69 70-72 73-76 77-79 80-82 83-86 87-89 90-92 93-96 97-100

 

 نظام التقديرات الدراسية

 إجراءات  من نسخة لديك يكون أن المهم من. زالتميُّ  ومعايير يةإدار أهداف لىع اإلجراءات تستند. لطالبا درجاتتحديد ل دراسيًا إجراءً  المعلمون ينشئ

 .على الدرجات طفلك يحصل من خاللها التي الطريقة تماًما تفهم وأن معلم الخاصة بكل الدراسي الفصلدرجات تحديد 

والحصول  لالنتقال للصف التالي، الدرجات ستخدمتُ . الطالب توجيه رمستشا أو/  و الفصل ُمعلم على الدرجات تحديد بكيفية المتعلقة األسئلة طرحتُ  أن يجب

 .اتالدور الحصول على وتوصياتعلى مرتبة الشرف، 

. 
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 الواجب المنزلي

 عىمس ألي الرئيسي الهدف. الدراسي الفصل لتجربة ضروريال التوسع أو/  و التعلم لدعم المنزلية الواجبات تحديد يتم الثانوية، المدرسة مستوى على

 .ذلك لحدوث كبيرةفرصة  عام بشكل توفر المنزلية والواجبات المستقل، مالتعل   وتعزيز تطوير هو دراسي

 

 كما همة،والمُ  المادة حسب المنزلية الواجبات تختلف. الفردية المهام وكمية وطبيعة نوع الدراسي، المقرر لمتطلبات وفًقا ،بشكل فردي المعلمون يحدد

 المعلم لمتطلبات وفقًا يختلف وقد المهمة لطبيعة وفقًا المنزلية للواجبات خصصالمُ  الوقت مقدار دحديُ  وبالتالي،. المهام إلنجاز الالزم الوقت يختلف

 .بشكل فردي

 تقارير المرحلية وبطاقات التقريرال

 إلى التقارير هذه ستشير. مناسبًا المعلم يراه وقت أي في أو/  و المواد جميع في الطالب لجميع فصل دراسي كل منتصف خالل المرحلية تقاريرال رصدُ تً 

 الفصل بمعلم االتصال عليهم فيجب ، أسئلة أي الرعاية مقدمي/  األمور أولياء لدى كان إذا. الحالي الفصل الدراسي منتصف في طفلك لتقدم تقريبي مقياس

 معلمال من الطالب تقدم تقارير تأتي قد ،الفصل الدراسي منتصف في المرحلية يرتقارال إلى باإلضافة. المرحلي التقرير في الواردة بالمعلومات يتعلق فيما

 .إرشادي مستشار أو، متعلُّ  أخصائي أو ،المعلمين من فريق من أو بشكل فردي،

 .السابقة الصفحة في الدرجات تواريخ جدول ُمدرجة في  تقاريرال بطاقات توزيع تواريخ. دراسي عام كل خالل مرات أربع التقارير بطاقات رصدُ تً 

 مرتبة الشرف

 .الدراسية المواد جميع في أفضل أو A درجة على الطالب يحصل أن يجب ،لياالعُ  الشرف مرتبة على للحصول~  العُليا الشرف مرتبة

 .المواد جميع في أفضل أو B درجة على الطالب يحصل أن يجب الشرف، مرتبة على للحصول - الشرف مرتبة

 الشرفاالحتفال بمرتبة 

 اليالعُ  الشرف مرتبة على للحفاظ بجد يعملون الذين الطالب دعوة سيتم. إلرسال الدرجات الثالثة فترةال بعد العام بنهاية احتفالين إلى نتطلع ،يمدرس كمجتمع

 على للحفاظ بجد يعملون الذين طالبال دعوة سيتم. اليالعُ  الشرف مرتبةل تكريم حفل لحضور األولى الثالثة الفصول من دراسيين فصلين عن تقل ال لمدة

 .الشرف مرتبةل تكريم حفل لحضوراألولى  الثالثة الفصول من دراسيين فصلين عن تقل ال لمدة الشرف مرتبة

 ياسة االنتقال للصف الدراسي التاليس

االنتقال للصف الدراسي الحاالت التي يكون فيها ستنظر اإلدارة والمستشارون التوجيهيون والمعلمون في درجات الطالب والظروف الُمخفَّفة األخرى في 

 .أو بقاءه في نفس الصف للصف الدراسي التاليالطالب انتقال يتخذ مدير المبنى القرار النهائي بشأن  .موضع شك التالي

 بيان اإلجازات

 المدرسية األيام غير الحاضرين في الطالب عتبري حيثادة، الُمعت المجدولة المدرسية والعطالت اإلجازات فترات خالل اإلجازات قضاء على العائالت عشجَّ تُ 

 فإن لذلك،. الدراسي الفصل مواكبة الطالب على الصعب من كان ،ال يمكن تجنبه الغياب كان لو حتى كثيًرا، الطالب تغيب كلما. ايوميً  جديدة مواد قدَّمتُ . غائبين

 أيام 10 غضون في الفائتة المهام تسليم  يجب. الرعاية مقدمي/  والديه/  و الطالب عاتق على ستكون الغياب أثناء الُمقدَّمة جديدةال موادال متعلُّ  مسؤولية

 .المدرسة إلى العودة بعد مدرسية
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 اإلجراءات واالنشطة

 الواجبات وتعويض الطالب الغائبين

 زمالئهم مع التواصل على الطالب عشجيُ . للمدرسة ودتهمع يوم المدرسين مقابلة عليهم ويجب الغياب بسبب الواجبات تعويض مسؤولية الطالب يتحمل

فتُ . أيام ثالثة عن تقل لمدة غيابهم أثناء الواجباتبشأن  الفصل في  بالنسبة. أكثر أو متتالية دراسية أيام ثالثة( 3) الغياب لمدة ابأنه الطويلة الغيابفترة  عر 

 ما الطالب يُمهل. الواجبات مواد جمعل بالمعلمين سيتصل الذين بأطفالهم الخاص التوجيه ربمستشا االتصال الوالدين على يجب ،الطويلة الغيابلفترة 

 التالي اليوم في يالمدرساليوم  ختام في الرعاية مقدم/  الوالدين ليستلمها متاحة الواجبات تكون. الفائتة الواجبات لتعويض مدرسية أيام 10 إلى يصل

 .تتاليةم أيام ثالثةلمدة  غيابال بعد للطلب

 

 المدرسة بعد إثرائية برامج
 األنشطة تشمل قد. والموظفين الطالب اهتمامات أساس على المدرسة بعدما  أنشطةو أندية من إثراء برنامج المتوسطة المجتمعية بيمبروك مدرسة تُوفر

 أخرى وأمور السنوي، الكتابالعمل على  ، المساعدة التعليمية ،فةالصحا/  الكتابة الكمبيوتر، أنشطة والفنية، الموسيقية األنشطة الداخلية، الرياضية البرامج

 .من المنطقة التعليمية مدرب أو موظف قبل من عليها واإلشراف اإلدارة قبل من األنشطة جميع على الموافقة يجب. عديدة

 

 حقائبال/  الظهر حقائب
 .اإلداري المسؤول/  المعلم بذلك يسمح لم ما العادي الدراسي اليوم لطوا حملها يجب وال الطالب خزانة في الحقائب/  الظهر حقائب حفظ يجب

 

 األذن بدخول المرحاض
 عليه توقيعال الطالب على يجب المرحاض الستخدام سجل على دراسي فصل كل يحتوي. المرحاض الستخدام معلمهم من إذن طلب الطالب على يجب

الفصل لحاالت  مغادرة بطلبات االحتفاظ محاولة الطالب على يجب الدراسي، الفصل أثناء. المرحاض الستخدام استراحةالحصول على  إلى لإلشارة

 .الكافيتريا على المشرفين العاملين أحد من إذن على المرحاض استخدام في يرغبون الذين الطالب يحصل أن يجب الغداء، فترات خالل. فقط لطوارئا

 

 كافيتيرياال

 تأثيرات لمنع ،إذا لزم األمر صارمة، توجيهات ستُطبَّق. السوداني الفول خاصة شديدة، غذائية حساسية من يعانون بطال على مدرستنا مجتمع يشتمل قد

 ألن ،(ذلك إلى وما الكعك، الميالد، عيد كعكة مثل) اآلخرين مع لمشاركته المدرسة إلى طعام إحضار عدم الطالب على يجب. الحياة تهدد التي الحساسية

 .به مسموح غير هذا

 

 بهذه الكافيتريا وموظفي المدرسة ممرضة إخطار فيرجى الطفل، منها يعاني التي الطعام حساسية يشعرون بالقلق تجاه الرعاية مقدمو/  الوالدان كان إذا

 .الطالب وجبات صينية في الموجودة ألنواع الطعام سريعة مراجعةيقوم بل )الكاشير( موظف الخزينة شاشة على تحذير سيظهر. المعلومات

. المتوسطة ةرسالمد كافيتيريا في شتراةالمُ  المدرسية الوجبات لجميع البيع بنقاط للدفع بحوس  مُ  نظام المتوسطة المجتمعية بيمبروك مدرسة في يوجد

رقم التعريف  لوحةمن خالل  حساباتهم على األطالع للطالب يمكن. ته الطالبية الحاليةهوي رقم على بناءً  شخصي حساب على طالب كل سيحصل

 الغداء صفوف سيجعل ذلك ألن األرقام الخاصة بهم الطالب جميع يتذكر أن بشدة يوصى. موقع للتسجيل كل في الموجودة (PIN pads) الشخصي

 .أسرع بشكل تتحرك

 

 التأكد في يرغبون الرعاية مقدمو / الوالدان كان ذاإ. يالنقد الدفع أيًضا ويقُبَّل أطفالهم، حساب في األموال إيداع على الرعاية مقدمي/  الوالدين جعشَّ نُ  نحن

 يتم قد. بديلةالو الُمعتادة وجباتال شراء على فقط على تقتصر األموال هذه أن تحديد فيمكنهم الكاملة، الغداء وجبات على فقط المال ينفقون أطفالهم أن من

 يرجى نقًدا، أو الشيكات طريق عن األموال إرسال عند. حد للصرف وجود عدم حالة في مقدًما مدفوعة أموال من أو نقًدا االنتقائية المأكوالت ثمن دفع

 في أموال وجود حالة في فقط ُمحاسبة الطالب  النظام هذا يتيح. الصحيح الحساب في إيداعه يتم حتى فغلَّ المُ  أو الشيك على الطالب هوية رقم تضمين

 .بالسالب أرصدة بوجود سمحيُ  ال حسابهم؛

 

 الوجبة وستُصرف النظام في آمن بشكل المعلومات هذه درجتُ وف فس ،مخفضة بأسعار أو مجانية غداء وجبات على للحصول ُمستحقًا الطالب كان إذا
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ض طفلك لموقف  بشأن للقلق حاجة هناك ليست. اآلخرين الطالب لجميع تُصرف كما تماًما   وأ المجاني السعر على للحصول. مريح غيراحتمالية تعر 
 من المدرسة وجبة تتكون. الوجبة من األقل على مكونات 3 و الخضار أو الفاكهة من األقل على واحدة وجبة تناول الطالب على يجب للوجبة، ضخفَّ المُ 

 عندما. ايوميً  قدمةالم مكونات الوجبة جميع تناول على الطالب عشجَّ يُ . األلبان ومنتجات ،والحبوب ،والبروتين ،والخضروات ،الفاكهة هي مكونات خمسة
ن كل على القائمة االنتقائية يُحاسب الطالب بأسعار المطلوبة، المكونات الطالب يتناول ال ِ نحن . الخضار أو الفاكهة تناول على طفلك تشجيع يرجى. ُمكو 

بسعر  األخرى المكونات جميع. يوميًا الخضروات من متنوعة ومجموعة٪ 100 النقي بنسبة الفواكه وعصير ،الفاكهة وأكواب ،الطازجة الفواكه نقدم

 .ضخفَّ مُ  ولكن ،إضافي
 

 مع الغداء تناول امتياز فسيفقدون ،تناول الطعام وقت خالل باحترام ال يتصرفون أو متعاونين غير الطالب كان إذا. امتياز هو الغداء عةقا في األكل
 .األيام من معين لعدد همأصدقاء

 
 بتناول للطالب يُسمح. صباًحا 7:10 الساعة من ابتداءً  صباح كل اإلفطار يتوفر. "لتناولها خارج الكافتريا" الصباح في اإلفطار وجبة شراء للطالب يمكن

 ويجب الفترة، هذه خالل الماء، باستثناء المشروبات، تناول أيًضا يجب(. صباًحا 7:35 – 7:20) األول الدراسي الفصل بداية خالل اإلفطار وجبات

 .الممرات في المشروبات تناول يمكن ال. صباًحا 7:35 الساعة من بدايةً  استبعادها
 

 .المدرسة موقع على اإلنترنت على متوفرة الشهرية الطعام قوائم
 

 المدرسة ممتلكات الحفاظ على

 الحفاظ أجل من الجميع تعاون إلى بحاجة وهم صعبة، مهمتهم. وآمنة فةينظ مدرستنا على للحفاظ دبجِ  المتوسطة المجتمعية بيمبروك مدرسة ماةحُ  يعمل
 .للتعلم وممتعًا نظيفًا مكانًا مدرستنا على

 
 التخريب أعمال في المشاركون الطالب سيخضع ،وفي هذا السياق. المدرسةب االفتخار تعزز النظيفة والمكاتب ،الطاوالت ،الجدران ،الفصول ،الممرات

 .ضرر أي إلصالح الالزم والعمل المواد تعويض عن الطالب من طلبيُ  قد. المحتمل اإليقاف ذلك في بما تأديبية،ال جراءاتلإل
 

 الداخلية الشبكة/  اإلنترنت/  الكمبيوتر
 

 جميع عوق ِ يُ  أن المتوقع من. المتوسطة المجتمعية بيمبروك مدرسة وطالب"( الموظفين)" والعاملين ،واإلدارة ،للمعلمين تاحمُ  اإلنترنت إلى الوصول

 هذا على التوقيع الوالدين على يجب. العامة بيمبروك مدارسالخاص ب االستخدام ترخيص/  اتفاقية نموذج اإلنترنت يستخدمون ذينال والموظفين الطالب

ل  ،األمور وأولياء ،الموظفين من كل يقبل التوقيع، خالل من. السياسة لهذه ودعمهم معرفتهم إلى لإلشارة إلكترونًيا النموذج  يةالمال المسؤولية كلت حم 

 .إلنترنتلطالبهم  الستخدام المقبولة المعاييرو التوجيه توفير عن والقانونية

 

 اإلنترنت
 من اإلنترنت إلى الوصول والطالب للموظفين يمكن. الرائعة الموضوعات من العديد حول معلومات توفر إلكترونية شبكة عن عبارة اإلنترنت

 على للحصول العالم أنحاء جميع في اإللكترونية مواقعال إلى االنتقال يمكنهم إلنترنت،ا إلى الوصول بمجرد. بهم الخاصة الكمبيوتر أجهزة

 للمستخدمين يمكن ،يَّةبحث معلومات على الحصول إلى باإلضافة. المسائل حل أو األسئلة على اإلجابة في تساعد تعليمية ألغراض معلومات

 غرف أو األخبار مجموعات إلى االنضمام أو اإللكتروني البريد واستقبال سالإر طريق عن اإلنترنت على آخرين أشخاص مع التحدث أيًضا

 .الدردشة
 

 وكذلك المعلومات، مصدر تقييم والطالب الموظفين على يجب. آمنة أو مفيدة أو موثوقة اإلنترنت على الموجودة المعلومات كل ليست

 .وفائدتها مالءمتها مدى لتحديد نفسها، المعلومات
 

 يالمدرس مستخدااال

 في الملفات وتخزين ،اإلنترنتفي الوصول إلى  الستخدامها والطالب للموظفين صةخصَّ مُ  للشبكة التحتية والبنية المدرسية الكمبيوتر أجهزة

 للشبكة التحتية والبنية ،الكمبيوتر ألجهزة آخر استخدام أي. فقط التعليمية لألغراض الخدمات هذه إلى والوصول ،شبكةعلى ال دحدَّ مُ  مجلد

الخاصة  كمبيوترال أجهزة باستخدام للمستخدمين يُسمح ال آخر، بمعنى. به مسموح أو مقبول غير المتوسطة المجتمعية بيمبروك مدرسةالخاصة ب

 .التحديد وجه على التعليمية لألغراض صةخصَّ المُ  غير المعلومات تبادل أو للحصول على المتوسطة المجتمعية بيمبروك مدرسةب
 

 

 مقبولة غير مواقع
 معلومات على يحتوي إنترنت موقع أي إلى للدخول المتوسطة المجتمعية بيمبروك مدرسةالخاصة ب الكمبيوتر أجهزة استخدام والطالب للموظفين يجوز ال
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 المجتمعية بيمبروك مدرسةصة بالخا الكمبيوتر أجهزة استخدام والطالب للموظفين يجوز ال المثال، سبيل على. المهنية أو التعليمية لألغراض مناسبة غير

 :على تحتوي التي المواقع إلى للدخول المتوسطة
 

 .تحريضية أو ُمتحرشة، ،قانونية غير ،عنصرية ،إباحية اموادً  اعتبارها يمكن أو سيء ذوق ذات مواد - مسيئة ادةم -

 أو نفسهمأل الطالب جرحب تتسبب أن يمكن التي الممارسات حول تعليمات أو ،مماثلة أجهزة ،متفجرات لصناعة توجيهات توفر مادة - خطرة مادة -

 .آخرين شخاصأل

 .السالمة أو الصحة يهدد أن يمكن فرد أي أو بأفراد االتصال إلى تؤدي مادة - مناسبة غير اتصال جهات -

 

 دبيةاأل سرقةال

تنطبق  الكتيب هذا في موضح وه كما بالسرقة األدبية المتعلقة المدرسة سياسات جميع. اإلنترنت من عليها الحصول يتم التي المعلومات سرقة يجوز ال

 .اإلنترنت على أيًضا

 

 اإلنترنت على سلوكال

 فئة تحت تندرج أن يمكن اإلنترنت على معلومات وضع لألفراد يجوز ال. به الخاصة المرور كلمة باستخدام يحدث نشاط كل عن مسؤول فرد كل

 .الهأع المذكورة" المقبولة غير المواقع"
 

 يكونون عندما"( netiquetteلتعامل عبر اإلنترنت )"ل المقبولةداب اآل اتباع المدرسية الكمبيوتر أجهزة يستخدمون الذين والموظفين الطالب على يجب

 لهم يجوز ال. رهمغيب أو خاصة بهم( المرور وكلمة الهاتف ورقم العنوان مثل) شخصية معلومات أي إعطاء لهم يجوز ال أيًضا،. اإلنترنتب متصلين

 شبكة استخدام لألفراد يجوز ال. السياسي لضغطل أو ،تجارية ألغراض المتوسطة المجتمعية بيمبروك مدرسةالخاصة ب الكمبيوتر أجهزة استخدام

 والتراخيص النشر قوقح األفراد يحترم أن يجب. أخرى اتصال شبكات طريق عن أو آخرين أفراد قبل من استخدامها تعطيل إلى تؤدي بطريقة الكمبيوتر

 .الشبكاتخدمة  ومقدمي ياتمجالبر لمنتجي القانونية الحقوق وكذلك

 

 وسيقوم الموقع، عن ممعلمه إبالغ الطالب على يجب. الفور على الموقع مغادرة الئق غير موقع إلى الخطأ طريق عن يصلون الذين األفراد على يجب

 .عالموق عن النظام مسؤولي بإبالغ المدرسة موظفو

 

 الداخلية الشبكة عبر سلوكال
امتالك حساب  امتيازات سيفقدون تعليمية مواد غير ثم يقومون بتخزينالخاصة بالشبكة الداخلية  وحدة التخزين إلى الوصول حق منحهم يتم الذين األفراد
 .الشبكة على

 
 الداخلية الشبكة عبرغير المقبول  سلوكال

 .الخاصة بهم الكمبيوتر/  الشبكة مجلداتإلى  ميةتعلي غير أو مالئمة غير مواد تنزيل -

 .الشخصالخاصة بذلك  كمبيوتر/  شبكة مجلد في الموجودة غير أو الشخص تخص ال التي المواد سرقة أو ،تغيير ،حذف -

 .للشخص التعليمية تباالحتياجا ال تتعلق أو الشخص إلى تنتمي ال التي ،التطبيقات أو ،الملفات أو ،للبيانات به مصرحال غير وصولال -

 .الكمبيوتر/  الشبكة خدمات إلى آخر شخص وصول منع أو/  و تقييد -

 .والمعدات الشبكة خدماتفي  المناسب غير التغيير أو/  و ،والسرقة ،التدمير -
 

 النظام مسؤوليات

 المجتمعية بيمبروك مدرسة. تقدمها التي للخدمة منية،ض أو صريحة كانت سواء نوع، أي من ضمانات أي المتوسطة المجتمعية بيمبروك مدرسة مقد ِ تُ  ال

 تسليمإغفال  أو المعلومات، تسليم عدم أو ،التأخير عن الناتجة البيانات فقدان ذلك ويشمل. األفراد لها يتعرض أضرار أي عن مسؤولة تكون لن المتوسطة

 مسئولية على يكون اإلنترنت عبر عليها الحصول يتم معلومات أي ستخداما. حذفه أو المستخدم أخط أو همالاإل بسبب الخدمة انقطاع أو المعلومات،

 خالل من عليها الحصول تم التي المعلومات جودة أو دقة عن مسؤولية أي التحديد وجه على نفيت المتوسطة المجتمعية بيمبروك مدرسة. الشخص

 .خدماتها

 

 األمن

 مشكلةت على فعرَّ ت /فعرَّ ت قدبأنه  المستخدم شعر إذا. المستخدمين من العديد النظام يتضمن عندما خاصةً  عالية، أولوية الكمبيوتر نظام أمن يمثل

 ستؤدي. آخر شخص حساب تستخدم ال. اآلخرين مستخدمينعلى ال المشكلة تعِرض ال. النظام مسؤول إخطار فيجب اإلنترنت، على أمنية

 ذلك في بما أخرى، حسابات اختراق محاوالت ستؤدي. المستخدم امتيازات اءإلغ إلى النظام كمسؤول الشبكة إلى الدخول تسجيل محاوالت
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 أنه تحديد تم مستخدم ألي مستخدم حسابمنح  رفض يتم قد. تأديبية إجراءات اتخاذ إلى اآلخرين، المسؤولين أو/  و والمعلمين الطالب حسابات

 .األخرى رالكمبيوت أنظمة مع المشاكل من سجل لديه أو اأمنيً  خطًرا لمثَّ يُ 

 
 المعدات استخدام

 ماكينتوش، أجهزة المحمولة، الكمبيوتر أجهزة الشخصية، الكمبيوتر أجهزة مثل نوع، أي من اإللكترونية األجهزة بنية تغيير للطالب يجوز ال

ألسالك الكهربائية / شاشات ، توصيل أو فصل احوافظ الال يجوز للطالب تخصيص . ذلك إلى وما ،DVD أقراص مشغالت ،البروجيكتور أجهزة

ف شاشات إتالالموصالت، إعادة ترتيب حروف لوحة المفاتيح، أو عكس الشاشات، أو تغيير أي إعدادات للكمبيوتر.ال يجوز للطالب لمس أو 

 .البالزما

 
 العواقب

 بشروط االلتزام عدم يؤدي قد. ميزة والشبكة اإلنترنت إلى للوصول المتوسطة المجتمعية بيمبروك مدرسةب الخاص كمبيوترال أجهزة استخدام يعد

 .تأديبية إجراءات اتخاذ إلى السياسة هذه

 
 C 29، المادة. 272. الفصل.العامة ماسوشيتسقوانين 2252A  (a( )2( )A )كود الواليات المتحدة األمريكية المادة. :القانوني المرجع

 (U.S.C.  Sec. 2252A (a) (2) (A) MGL Ch. 272, Sec. 29C)   

 

 سريةلا

 همصور أو الطالب أسماء استخدام حظرسيُ  الهدف، هذا لتحقيق. ةومحترم ةآمن مدرسي مجتمع بيئة بتوفير المتوسطة المجتمعية بيمبروك مدرسة تلتزم

 .الدراسي العام ذلك من سبتمبر 15 بحلول المدرسة مدير من كتابيًا ذلك اآلباء طلب إذا المدرسة موقع على

 
 اليومية اإلعالنات

 خالل أو األولى الحصة خالل يكون اليومية األعالنات موعد(. صباًحا 7:20) المدرسي اليوم بداية في يكونان" الصمت لحظة" و" الوالء تعهد"يان ب

 ابطر تحت ،PowerSchool)) الطالب معلومات نظام على اليومية اإلعالناتتُذاع (. مساًءا 47 :12 - 1:22) (Titan Time) حصة الدعم التعليمي

 .اليومية النشرة

 يةالدليل معلوماتال إشعار

 الحقوق خصوصية قانون ألغراض يةدليل كمعلومات التعليمية طالبها سجالت في الواردة المعلومات المتوسطة بعض المجتمعية بيمبروك مدرسة حددت

 معلومات بالطالب المتعلقة التالية المعلومات تعتبر .CMR 23.00. 603 الئحة قواعد ماساتشوستس في الطالب سجل ولوائح (FERPA) لألسرة التعليمية

 اتوالرياض األنشطة في المشاركة( 6) الرئيسي؛ الدراسة مجال( 5) الميالد؛ ومكان تاريخ( 4) الهاتف؛ رقم( 3) العنوان؛( 2) االسم؛( 1: )يةدليل

 خطط( 10) ؛ والجوائز والتكريمات العلمية الدرجات( 9) ر؛الحضو تواريخ( 8) الرياضية؛ الفرق أعضاء وطول وزن( 7) رسميا؛ بها عترفالمُ 

 طالب أو الرعاية مقدم/  الوالدين أحد موافقة دون المدير، لتقدير وفًقا غرض ألي يةالدليل معلوماتال عن الكشف يمكن. للطالب الالحقة الثانوية المدرسة

. يةدليل كمعلومات أعاله المذكورة المعلومات كل أو أي بتحديد التصريح رفض ألهليةذوي ا والطالب ،للطالب الرعاية مقدمي/  للوالدين يحق. ذو أهلية

 و FERPA  عنها بموجب بالكشف السماح يتم أو الطالب، أو الرعاية مقدم/  الوالدين أحد بموافقة إال المعلومات هذه عن الكشف يتم لن الحالة، هذه في

 .CMR 23.00. 603 الئحة قواعد ماساتشوستس

 إلى المعنى بهذا كتابي إشعار تقديم، المعينة الدليل معلومات كل أو أي عن الكشف يرفضون الذين الطالب أو الرعاية مقدمي/  األمور أولياء على يجب

 .الدراسي العام ذلك من أكتوبر 1 قبل أو في المدرسة مدير

 

 االنصراف إجراءات
 ووقت بالكامل الطالب اسم لتضمين المكتب إلى الرعاية قدممُ /  األمر ولي من مذكرة إحضار عليها/عليه يجب ، الصباح في الطالب وصول عند •

 .الطالب سينصرف معه الذي الشخص واسم االنصراف

 .سينصرف معه الذي الذي الشخص وصول عند الرئيسي المكتب إلى الطالب يُستدعىس •



 

18 

 

 

 . اإلستقبال مكتب في االنصراف سجل في الطالباسم  ،الطالب سينصرف معه الذي الذي الشخص سيُسِجل •

 

 المحكمة عن صادرة مستندات أو أحكام أي هناك كانت إذا. سينصرف معه الطالب إلى خارج المبنى الذي الذي الشخص هوية تحديد إلى حاجة هناك تكون قد

 .المعلومات هذه من ةنسخ الحصول على إلى المدرسة فستحتاج ، فقط ددينالمحُ  البالغين بعض إال بصحبة االنصراف تقيد

 

 المدرسة في المشروبات
 خالل المفضل مشروبهم الطالب يشرب قد. الدراسية فصولهم جميع إلى معهم المياه إحضار ويمكنهم ،اليوم طوال ِطبةرَ  إبقاء أجسادهم على الطالب عشجَّ يُ 

 صباًحا، 7:35 الساعة في(. " وجبات أفطار "خارجية الكافيتريا تبيع) اإلفطار وجبة بتناول أيًضا للطالب يُسمح عندما ،لىاألو الحصة من دقيقة 15 أول

 أو لولبي غطاء علىالطالب  خزانة في موضوع مشروب أي يحتوي أن يجب. الطالب خزانة في وضعها أو ، الماء بخالف ، مشروبات أي من االنتهاء يجب

 .بهم الخاصة الخزانة في( الساخنة القهوة أو المثلجة القهوة مثل) مفتوحة مشروبات عبواتترك  للطالب يجوز ال. آخر آمن غطاءأي 

 

 للطالب ضافيةاإل مساعدةال
 مساعدة إلى يحتاجون قد الذين للطالب إضافية مساعدة تقديم المعلمين من يُتوقع بهم، الخاصة الجماعية المفاوضة اتفاقية في الموضوعة لإلرشادات وفقًا

. المدرسة بعد عادةً  ضافيةاإل مساعدةال مقدَّ تُ  ، المتوسطة المدرسة في نهإ إال المجدولة، العادية الدراسة ساعات بعد أو قبل إما المساعدة هذه تُقدَّم قد. إضافية

 .إضافية مساعدة على للحصول ون خاللهاتاحمُ سيكونون  التي األوقات عن الدراسي الفصل في المدرسونسيعلن 

 

 ميدانيةال رحالتال
 أن يجب. المدرسة خارج تعليمية تجربة توفير بغرض المدرسة ترعاها التي (واحد مدرسي يوم) القصيرة الميدانية المدرسة الرحالت مدير يعتمد أن يجب

 .واحد يوم من ألكثر الطالب غياب تتضمن والتي المدرسة ترعاها التي الميدانية بيمبروك الرحالت مدرسة لجنة تعتمد أن يجب

 

أي  قبل تهالمراجع اإلضافية النقاط بعض يلي فيما. يةالطالب سلوكال بقواعد االلتزام خاللها الطالب يجب على ،آخر دراسي ومي كأي هي الميدانية الرحلة

 :مجدولة ميدانية رحلة

 .الحافالت سالمة قواعد بجميع والتزم المرافقين/  المعلمين تعليمات جميع عبَ اتَّ  •

 .العامة الملكية ماحتر •

 .الطالب بها يتصرف التي الطريقةمن خالل  بيمبروكعلى و مدرستنا على حكموني الناس أن تذكر •

 .بالمدرسة الحضور إلى ميدانيةال رحلةال في المشاركين غير الطالب على يجب •

 .السالمة أو بالصحة تتعلق مشكالت من يعاني طالب مرافقة الرعاية يمقدم/  الوالدين أحد من يُطلب قد •

 

 المباني وإخالء ريقالح على تدريباتال
 من اإلخالء مسار الطالب يعرف أن المتوقع من. للسالمة مهم احترازي إجراء وهي القانون بموجب منتظمة فترات على الحرائق إطفاء تدريباتأداء  مطلوب

 من ،الجرس يرن عندما. المبنى إلخالء أمانًا الطرق أكثر لممارسة الحريق تدريبات جريستُ . فصل كل في الخروج مسارات تُعلَّق. المبنى في مكان أي

 يجب. المبنى الطالب يغادر أن بعد الحضور أعداد نوعلمالمُ  سيُحصي. المدرسة موظفي إرشادات ويتبعون مةنظَّ ومُ  هادئة بطريقة الطالب يسير أن المتوقع

 .الدراسية الفصول إلى عودتهم حتى المحددة المناطق في معلميهم مع البقاء الطالب على

 

 الطعام ساسيةح
 فردية صحية رعاية خطة تطوير عن مسؤولة بيمبروك مدارس جميع. لحياةيدًا لتهد حاالت من المحتمل أن تُمثل هي والتحسس الُمفرط الغذائية الحساسية

(IHP )المعتادة األعراض لفهم األمور ءوأوليا المدرسة ممرضة مع بالتعاون الموظفون سيعمل. العالج لكيفية تناول خطة إلى باإلضافة الُمحددين للطالب، 

 .أقرانهم وإعالم الحساسية مسببات تجنب والعمل على

 

/  األمور أولياء من يطلب. الحاجة حسب الدراسية الفصول في الخفيفة الوجبات فحصتُ س. الحاجة حسب الكافتيريا في الغذائية الحساسية جداول تٌحدد

 من المدرسة إلىالُمرسلة  الطعام أنواع االعتبار في ويأخذون الغذائية الحساسية من يعانون الذين أولئك تجاهمتيقظين  يكونوا أن االوصياء، وزمالء الفصل

 .المنزل
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a. على الموافقة على للحصول المعلمون يسعى أن يجب. إيضاحية أدوات أو كألعاب يدوية الطعام أنواع بعض الدروس من محدود عدد سيتضمن 

 المتعلقة الطبية المشكالت لخطورة دركينمُ  المعلمون يكون أن يجب. محدودة الموافقة وستكون ، الطعام على طويتن التي األنشطة/  الدروس

 متعلقة أنشطة أي على موافقةال على الحصول عليهم يجب المشكالت، هذه مثليُعاني من  فصلهم في طالب أيأن  يُعرف لم إذا وحتى باألغذية،

 .بالنشاط األمور أولياء جميع إبالغ المعلمين على يجب الموافقة، حالة في. المدرسة ممرضة مع سبقالمُ  تشاورال وضمان اإلدارة من باألغذية

b. حوافز أو كمكافآت للطالب طعام تقديم يتم لن. 

c. المدرسية الحافالت في الطعام توزيع يجوز ال. ج. 

 

 المنسية المواد
 إلى الشيء )األشياء( المنسية األمور أولياء فمن المرحب أن يُحِضر ،(والغداء المنزلية، جباتالوا الكتب، المثال، سبيل على) مواد أي طفلك نسي إذا

ويتم  الطالب ىستدعيُ  ال. اإلستقبال مكتب في الموجودة االستقبال طاولة على االشياء وضعست. على األشياء الطالب اسم وضع يجب. األمامي المكتب

 باستالم للطالب يسمح. التعليمية لبيئةل يُسبب أضطراًبا الدراسية الفصولاستدعاء الُطالب من  المفقودة؛ االشياء على للحصول الفصل من إخراجهم

 .الغداء استراحة في أو الدراسية الفصول بيناألشياء المنسية  

 

  الممراتتصاريح و قواعد
 غير جسدي اتصال في االنخراط أو ،الجري أو ،الصراخ الطالب لىع ال يجب. البقاء في على الجانب األيمن الطالب على يجب الممرات، في السير عند

 الحصول أو المدرس من إذن على الحصول عليهم فيجب الغداء، لتناول وجبة ينتقلون أو الدراسية الفصول الطالب يُيدَّل لم ما. الممرات في ضروري

 الممرات في السير تصريح. محددة وجهة وتشمل اإلدارة أو علمالمُ  نم التصاريح على الحصول يتم. الممرات في للسير سارى المفعول تصريح على

 Titan Time (12 :47-1 :22.) حصة الدعم التعليمي أثناء الفصل مغادرة عند مطلوب

 

 صحيةال خدماتال
 المدرسة ممرضة فستكون مدرسي،ال اليوم خالل أصيب أو بالمرض الطالب أحد شعر إذا. لنا بالنسبة للغاية مهم أمر البدنية وسالمتهم الطالب صحة

 إما الممرضة ستتصل. للخضوع للكشف يالصح مكتبال إلى الذهاب لألصابة يتعرضون أو يشعرون بالمرض الذين الطالب على يجب. هلمساعدت متاحة

/  أحد الوالدين يتحمل ذلك، حدوث ي حالة ف. العيادي الكشف إجراء بعد لطوارئا للتواصل معه في حالة الُمحدد شخصالب أو الرعاية قدممُ /  بأحد الوالدين

 إلى رسائل إرسال أو االتصال المرضى الطالب على يُحظر. أخرى ضرورية رعاية وأي المنزل إلى االنتقال وسيلة توفير مسؤولية الرعاية قدممُ 

 أن الممرضة قررت إذا. المدرسة ممرضة لزيارة صريحت إلى الطالب يحتاج الطوارئ، حاالت باستثناء. المحمولة هواتفهم من الرعاية قدميمُ /  الوالدين

 .النصرافه الالزمة الترتيبات التخاذ بالمنزل فستتصل المدرسة، في البقاء بحيث ال يستطيع جًدا مريض الطالب

 

 المحددة العزل فترة بعد طفق الطالبعودة  قبول المدرسة لممرضة فيجوز الحلق، التهاب أو ئيالما جدريال مثل معدي بمرض مصاًبا الطالب كان إذا

 أصيبوا أو تقيأوا إذا ساعة 24 لمدة المنزل في المدرسة سن في األطفال يبقى بأن األطفال طب وأكاديمية العامة الصحة قسم يوصي. الطبيب من ومذكرة

 .مىبالحُ 

 

مسئول العالقات العامة بإدراة  عبر) بيمبروك مدرسةمية لبالمنطقة التعلي الخاصة الطبية والمعلومات الموافقة نماذج إلكترونيًا تُستكمل عام، كل في

 في ملف في النماذج حفظتُ . المعلومات أحدث على دائًما المدرسة حصول لضمان بدقة النموذج إكمال يجب. الرعاية قدميمُ /  الوالدين قبل من( المدرسة

 هذا بتحديث العائلة تقوم أن يجب. الرعاية مقدمي/  بالوالدين تصالولال المصاب أو المريض للطالب الطوارئ رعاية في للمساعدة الممرضة مكتب

 إضافة عدم يرجى. الطوارئ حاالت في االتصال وجهات ،الجديدة الهواتف وأرقام ،العمل جدول مثل العائلية، المعلومات في تغييرات حدوث عند النموذج

 كتيب يتوفر. رمزية بتكلفة لطالبل حوادثال ضد التأمين عام كليتوفر . انتقال ائلوس ال يمتلكون الذين من األفراد الطوارئ حاالت في اتصال جهات

 .(Parents & Community, Parent Resources) الوالدين مصادر والمجتمع، الوالدين عنوان تحت المدرسة موقع على الطالب حوادث تأمين

 

 التعامل مع الدواء

 والعالجات ،األدوية والتعامل مع تخزين على واإلشراف لمراقبة مدارسها من مدرسة كل في معتمدة ةممرض توفير أهمية بيمبروك مدرسة لجنة تدرك

 .المدرسة في والموظفين الطالب وسالمة صحة لدعم بالصحة المتعلقة الخدمات وتوفير ،الموصوفة
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 أن من والتأكد بيمبروك مدارس في للطالب دويةأل والسليمة منةاآل لإلدارة موحدة معايير توفير ضمان هو السياسة هذه من الغرض أن به المعترف من

 .ةمناسبو ةآمن وبطريقة  سليم، تيوقفي ت عليه سيحصلون الدواء هذا مثل إلى يحتاجون الذين الطالب

 

 التناول :أوال

A. للوائح وفقًا بيمبروك مدارس في بلطالل األدوية جميع وصرف تناول عن تمسؤوال المدارس ممرضات تكون ذلك، خالف على الموافقة تتم لم ما 

105CMR 210.000 و MGL 94 الفصل. 

 

B.  .في ،المحدد النحو على السكري ومرض ،الكيسي التليف ،التنفسي الجهاز أمراض ،الربو لعالج موصوفة أدوية أي حيازة االستثناءات تشملب 

MGL 54 المادة ،71 الفصلB. 

 

 األدوية تخزين ثانيًا:

 

A. أن يجب. المدرسة ممرضة قبل من إال صرفها يتم ولن الممرضة مكتب في( أسفله المذكورة األدوية الُمستثناة باستثناء) دويةاأل جميع حفظ يجب 

 الخاصة واألذونات التعليمات جميع تجديد يجب. الممرضة مكتب في فقط الرعاية قدميمُ /  الوالدين من كتابيال ذناإلو الطبيب تعليمات ملف  يُحفظ

 .دراسي عام كل بالدواء

B. طلب ويكون المبنى إدارة من بذلك للقيام محددة موافقة على حصلوا إذا إال المدرسة في األدوية حمل للطالب يجوز ال العادية، الظروف ظل في 

 .الممرضة مكتب في مسجاًل  الرعاية قدميمُ /  األمور وأولياء األطباء من المطلوب اإلذن

 

 ارج المدرسةخ الدواءالتعامل مع  ضيتفوثالثًا: 

 القصيرة والفعاليات الميدانية الرحالت أثناء الدواء التعامل مع على المدربين التدريس هيئة أعضاء أحد أو ممرضة لتواجد ممكن جهد كل ذلبُ سي حين في

 .مسؤول غبال شخص إلى فووصالم الدواءالتعامل مع  تفوض قد المدرسية الممرضة أن المدرسة لجنة تدرك الخاصة، للمدارس األجل

A. الشخص إلى تعليمات توجيه المدرسة في الممرضة على ويجب خطية موافقة إعطاء الرعاية مقدمي/  الوالدين على يجب الحاالت، هذه مثل في 

 .لطفلا دواء التعامل مع كيفية عن المسؤول

B. قد الذين، لهم رخصالمُ  غير لألفراد محدود ساسأ على إال األدوية وصرف، للتعامل مع، تفويض على الموافقة منح يجوز ال ذلك، إلى باإلضافة 

إلدارة  التابع والعقاقير األغذية قسم في العامة بيمبروك مدارس تسجيل وبشرط ،العامة بيمبروك مدارس قبل من السلطة هذه نحوامُ  قد يكونوا

 .العامة لصحةل ماساتشوستس

 ] #CDLJسياسة الُمجتمع المدرسي [ B45، المادة 17فصل  GLMو  RMC 501 000.012، 94فصل  MGL :القانونية المراجع
 

 

 

 إرسال يجب. المدرسةب االلتحاق سنة خالل الجدد الطالبلكل و ،سنوات أربع كل المدرسة في طفل لكل بدني فحص إجراء ماساتشوستس والية في العامة الصحة إدارة تتطلب

 حتى وال الدواء، تعطي ال المدرسة ممرضة. للطالب الصحي السجل في حفظها يمكن حتى الممرضة لىإ ،باإلصابات المتعلقة أو المرضية سواء الطبيب، شهادات جميع

 .الدواء ينالوالد ويوفر أحد المناسب النموذج لاكمتم إي لم ما ،(أدفيل) إيبوبروفين أو( تايلينول) األسيتامينوفين

 

 .بالتعامل معها ستقوم التي الممرضة إلى البدنية، التربية ال:مث الطالب، برامج تعديلالخاصة ب الطبية األعذار جميع تقديم يجب

 ، 5.66 المدرسة لجنة سياسة. ]السجل في الفحص هذا نتائج حفظ يمكن حتى الممرضة من طبي سجل نموذج طلب يرجى الطالب، طبيب مع روتيني بدني لفحص األعداد يتم عندما

5.67 ، 5.68 ، 5.69] 
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 معاملة إساءة عن إلبالغالخاص با اإللزامي ماساتشوستس لقانون االمتثال إلى المسؤولية هذه تمتد. الطالب ورفاهية سالمة توفير عن مسؤوليته على بيمبروك مدرسة نظام يؤكد

 يُطبقون سوف المدرسة موظفي إنف المدرسة، سن في األطفال مع المستمر تواصلهم بسبب أنه بيمبروك مدرسة نظام يُدرك. 51A القسم ، 119 الفصل ، في وإهمالهم األطفال

 من شكل أي آثار من يعاني عشرة الثامنة سن دون الطفل بأن لالعتقاد معقوالً  اسببً  المهنية بصفته موظف أي لدى يكون عندما حينئٍذ، المتوقع من. وروحه القانون نص بفاعلية

 JLF المدرسة لجنة سياسة. ]والعائالت األطفال إدارة إلى التقارير تقديم في للنظر المبنى لمدير امخاوفه/  مخاوفه عن يبلغ سوف الموظف فإن ، لواإلهما المعاملة سوء أشكال
 [األطفال معاملة إساءة عن اإلبالغ

 

 5.73 ةرسالمد لجنة سياسة راجع - البشرية المناعة نقص فيروس/  باإليدز المصابون الطالب

 

 المستشفى داخل أو المنزل في التعليمية الخدمات

 طبية ألسباب المستشفى في أو المنزل في يظلوا أن يجب امةع مدرسةمن قًبل  خاصة ببيئة ُملحقون أو عامة مدرسة في مسجلين اطالبً  أن تؤكد الطبيب من ةمكتوب شهادة تلقي ندع

 في تعليميةال خدماتال( الطالب خدمات مكتب مع بالتنسيق) اإلدارة تُوفر ،ةدراسي سنة أي في دراسيًا يوًما عشر أربعة عن تقل ال لمدة و معا، االثنين أو ، ليلةيوم و أو يوم لمدة

 تعتبر ال. للطالب الطبية االحتياجات مع تتداخل ال الخدمات هذه أن طالما التعليمي، برنامجهم بمواصلة للطالب للسماح كاف بتواتُر الخدمات هذه توفير يجب. المستشفى أو المنزل

 في للطالب يحق. لطالبل IEPالتعليم الفردي  برنامج في هاتضمين ويتم الخدمات، هذه على للحصول ُمستحقين الطالب أن تحديد تم إذا إال ةخاص بيةتر التعليمية الخدمات هذه

 .ةالخاص التربية إجراءات خالل منلها  ُمستحقين اعتبارهم عند المستشفياتفي  و المنزلية الخدمات على الحصول العامة غير المدارس

 

 .الغياب من يوًما 14 بعد ي ستحق المساعدة التعليمية لطالبا

 
 

 المستشفى أو المنزل في المؤقت التعليم بشأن الطبيب شهادة ؛ 28R / 3 والثانوي االبتدائي التعليم إدارة نموذج إكمال الطالب طبيب على يجب .

603 CMR 28.03 (3) (c)  المدير مكتب في متوفرة النماذج. يهالتوج مستشار أو الطالب مبنى مدير إلى قدمهيو. 
 

 :أدنى يلي كحد بما تتعلق معلومات على عوق ِ المُ  الطبيب إشعار يشتمل أن يجب
 

 المنزل؛ في احتجازه أو المستشفى في الطالب استقبال تاريخ •

 
 ؛ لالحتجاز الطبية( األسباب) السبب •

 
 و ؛لالحتجاز المتوقعة المدة• 

 
 .المستشفى أو المنزل في التعليم خدمات تخطيط عند للطالب الطبية تاالحتياجا مراعاة يجب• 

 
 (،Ph.Dحاصل على الدكتوراه ) من قبلتُ  لن ولكن ر،أخ( .M.Dأستاذ طبيب ) أي أو األطفال، أطباء ذلك في بما طبيب،سطة بو االستمارة مألتُ  أن يجب

 .(Ed.Dطبيب تعليمي )أو
 

 المنطقة تحدد. توكاالإحدى ال أو الخاص القطاع من معهم تعاقدالمً  علمينالمُ  أو المنطقة موظفي من يُختار مناسب عليميُمساعد ت التعليمية المنطقة ستُعيَّن
 .حدة على طالب لكل والطبية التعليمية االحتياجات على بناءً  أسبوعيًا أو يوميًا التعليمية الساعات عدد التعليمية

 

 ماتوالخد االلتحاق حقوق: مأوى بال الطالب
 والخدمات درسةبالم االلتحاق في االستقرار لتوفير وعائالتهم بال مأوى الطالب مع مدرسةال نظام سيعمل القانون، يقتضيه ما وحسب العملي المدى إلى

 المنطقة بخدمات مأوى الب الطالب تزويد سيتم. المدرسة إلى يذهبون ال الذين بال مأوى الطالب وحضور التحاق لضمان اخاصً  ااهتمامً سيُعطى . األخرى
 [5.35 المدرسة لجنة سياسة. ]يستحقونها التي التعليمية

 

 التطعيمات
 النحو على األمراض جميع ضد سليًما اتطعيمً  على تفيد بحصولهم طبيب شهادة تقديم بيمبروك بمدارس الملتحقين العامة المدارس طالب من سيُطلب
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 الديفتريا: األمراض هذه وتشمل. العامة الصحة إدارة قبل من آلخر وقت من تحديده يتم قد كما .15 دةالما ، 76. الفصل. M.G.L في عليه المنصوص 

 .العامة الصحة وزارة تحددها قد التي المعدية األمراض من وغيرها األطفال، وشلل ،الديكي والسعال ،والحصبة والتيتانوس،
 

 أو أحد الوالدين من أو الطفل؛ مصلحة في يكون لن التطعيم وأن شخصيًا الطفل فحص بأنه الطبيب من مكتوبة إفادة استالم عند المتطلبات هذهستُثتثنى 

 قد. دراسي عام كل بداية في الطبيب أفادة تقديم إعادة يجب. والديه أو للطالب الدينية المعتقدات مع يتعارض التطعيم أو اللقاح بأن تفيد للطالب الوصي

 من لالستبعاد( دينية أو/  و طبية إعفاءات لديهم الذين أولئك ذلك في بما) ما زالوا تحت إجراءات التطعيم  أو عيمهمتط يتم لم الذين الطالب يتعرض

 على دليل تقديم له مأوى ال الذي الطالب من يُطلب ال االتحادي، للقانون وفقًا ذلك، إلى باإلضافة. السارية الطفولة أمراض لبعض واتعرض إذا المدرسة

 .بالمدرسة لاللتحاق أساسي كشرط التحصين
 

 اناتز  الخ  

 وضع يمكن. المدرسة من توليفية أقفال استئجار للطالب يمكن. مدرسية فعلية وخزانة( منزلية)  Titan Timeللدعم التعليمي   خزانة للطاُلب صخصتُ س

 يقوم عندما التأجير قيمة ستُسترد. السنة في دوالرات 5 مقابل ةالتوليفي األقفال استئجار يمكن. المدرسة خزانات على فقط المدرسة من المؤجرة األقفال

 المدرسة. بداخلها ثمينة أشياء أو أموال ترك وعدم األوقات جميع في مغلقة خزائنهم بإبقاء الطالب ننصح. الدراسي العام نهاية في األقفال بإرجاع الطالب

 أوحصة الدعم التعليمي  مدرس إبالغ يجب. الدعم التعليمي مدرس قِبل من لخزانةل ييرأي تغ على الموافقة يجب. مفقودة أشياء أي عن مسؤولة ليست

 ( .سرقة عطل،) خاصة بالخزانة مشكالت أيب الفور على اإلستقبال مكتب موظفي
 

 يجب. المغناطيس استخدام فيمكنهم ، أخرى صور أو جدولهم تعليق في يرغبون كانوا إذا. خزائنهم على الصق شريط أي استخدام عدم الطالب على يجب

 .االنسكاب خطرل تتعرض ال حتي ،غطاء لولبي على الخزانات داخل مشروبات أي تحتوي أن
 

 .وقت أي في المدرسة مسؤولي قبل من وتفتيشها فتحها ويمكن مدرسية ملكية هي. خاصة ملكية ليست لخزاناتا
 

 المتروكات

 شخصي، فُقد شيء إذا. الممرات في مختلفة ومواقع والمكتبة، ،اتالخزان وغرف الممرضة، مكتب في" Lost and Found" المفقودات صناديق توجد

 بوضوحوضع اسم الطالب  المستحسن من. صناديق "المفقودات" في المفقودة األشياء إيداع والموظفين الطالب على يجب. المواقع هذه من التحقق يرجى

 انتهاء بعد المقصف خارج الطاوالت أو ،المقاعد على متروكة مواد أي. تأخير دون إعادتها يمكن حتى، لكذ إلى وما ،الغداء وعُلب ،والكتب ،المالبس على

 .المكتبة في المفقوداتمع  توضع الغداء
 

 التالفة أو المسروقة أو المفقودة المواد

 تشويهها، أو ،إتالفها أو ،سرقتها أو ،المواد هذه ضياع الةح في. المدرسة لهم توفرها التي والمعدات المواد جميع عن المالية المسؤولية الطالب يتحمل

 المواد عن التعويضقيمة ب الرعاية مقدمي/  األمور أولياء سيُخطر. لتخضع للتقييم رسومالو المعنية( المواد) بالمادة واإلدارة الطالب المعلمون سيُخطر

بة أو ،التالفة أو ،المفقودة والمعدات  .االستبدال تكلفة أساس على الُمخرَّ

 

 السجالت على اإلطالع في نالحاض غير ولي األمر حق

 للحصول ُمستحق لحق اإلطالع الطالب ولي األمرأنَّ  إما يشير إلى ذي وال الطالب بحضانة المتعلق الحكم أو المحكمة قرار من قةصدَّ مُ  نسخة. 1

 بإتاحة بالتحديد يأمر المحكمة من أمر من قةصدَّ مُ  نسخة أو ،CMR 23.07(5) (a) 603 في موضح هو كما اإلطالع على السجالت حق على

 و الوصي، غير لولي األمر الطالب سجالت

 يُحظر دائم أو مؤقت أمر يوجد ال وأنه المفعول ساري المحكمة من الصادر الحكم أو األمر تفيد بأن الحاضن غير ولي األمر من خطية إفادة. 2

 .الحاضن ولي األمر حضانة في طفل أي أو الحاضن ي األمرول ال بواسطة اإلطالع على السجالت إ
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 زيارةفي  له الحق يزال ال المذكور ولي األمر بأن يفيد عام كل لإلطالع على السجالت مكتوب طلب تقديم الحاضن غير ولي األمر على يجب

 (.أ) CMR 23.07 (5) 603 في موضح هوكما  اإلطالع له حقي، وأنه للرقابة خاضعة غيرلطالب ل

 

 first classفرست كالس ) عتمدالمُ  بالبريد فوًرا الحاضن ولي األمر تخطر أن المدرسة على يجب ،(والسنويأ لياألوَّ ) الطلب استالم عند

mail)، لم ما ا،يومً  21 بعد اإلطالع حق الخاضن غير لولي األمر ستوفربأنها  بما يفيد ،الحاضن ولي األمرل األولى واللغة اإلنجليزية باللغة 

 عليه المنصوص النحو على اإلطالع حق على للحصول ستحقمُ  غير الحاضن غير ولي األمر بأن تفيد بوثائق المدير الحاضن ولي األمر يزود

 (.أ) CMR 23.07 (5) 603 في

 

. الحاضنين غير موراأل أولياء إلى المقدمة الطالب سجالت من ضناالحألمر وولي ا الطالب هاتف رقم ،عنوان حذف المدرسة على يجب

 .أخرى مدرسة في الطالب لتسجيل تستخدم لن أنها إلى لإلشارة السجالت هذه على عالمة وضع يجب ذلك، إلى باإلضافة

 

 الحاضن غير ولي األمر إخطار المدرسة على يجب ،MGL c.71 Sect.34H بموجب المعلومات توزيع يحظر المحكمة، من أمر استالم عند

 .له الطالب سجالت على حق اإلطالع إتاحة عن ستتوقف هابأن

 

 الوالدين إخطار قانون

 
 منهج بأي الرعاية مقدمي/  األمور أولياء إخطار ،نالوالدي إخطار قانون باسم والمعروف ماساتشوستس، قوانين من 32A القسم ،71 الفصل يتطلب

 صحة تعزيز هو ،للوالية ةيالصح طراأل يتضمن والذي الشامل، الصحي التعليم منهج من الهدف. الجنسية والتربية اإلنسان صحة األول المقام في يتضمن

 هذه مراجعة في ترغب كنت إذا. فيديو وعروض ،متنوعة ونشرات للصف الدراسي، نصوص على ستخدمةالمُ  التعليمية المواد تشتمل قد. طالبنا ورفاهية

 .بذلك للقيام مناسب وقت لترتيب المدرسة بمكتب االتصال يرجى المدرسة، في المواد

 

 دينية معتقدات لديهم يكون قد األشخاص أن توضح للسن ومناسبة متوازنة بطريقة المواد مقدتُ س. المنهج تدريس فترة طوال طالب كل خصوصية محترتُ س

 يمكنك بيمبروك، مدرسة لجنة وسياسة ماساتشوستس لجنة سياسة بموجب. المعتقدات هذه احترام يجب وأنه بالصحة المتعلقة القضايا بشأن قوية وأخالقية

 لطلب. الحياة الجنسية لإلنسانب المتعلقة القضايا أو لإلنسان الجنسية التربية األول المقام في تتضمن التي الدراسية المناهج من جزء أي من طفلك إعفاء

 Pembroke Community Middle School, 559 School Street, Pembroke, MAعلى عنوان  مدرسةال مدير إلى رسالة أرسل عفاء،اإل

 .المعفيين للطالب بديلة واجبات تقديم يمكن. المنهج من الجزء هذا من معفي طالب يألاي جزاءات  توجد لن. 02359

 

 للطالب الفيديو تصوير أو الفوتوغرافي التصوير
 أو ،المحلية الصحف مع لمشاركتها المدرسية األنشطة في اركينالمش للطالب فيديو شرائط أو المتوسطة صوًرا المجتمعية بيمبروك مدرسة تستخدم قد

 لمإذا  بأنه الرعاية مقدمي/  األمور أولياء بإخطار هذا بموجب المدرسة تقوم. المدرسة أو/  و بالمنطقة التعليمية الخاص الويب موقع أو ،البث محطات

 حيث الفيديو شرائط أو الصور استخدام على حق المدرسة تحصل فسوف ، سيدرا عام كل من سبتمبر 15 بحلول كتابي اعتراض المدير مكتبيستلم 

 .همتاصوأ سماع أو الظهور للطالب يمكن

 

 البدنية التربية
 البدنية التربية فصل من يومل اإلعفاء في يرغب طالب أي على يجب. بدنية تربيةعلى  الطالب جميع يحصل أن يجب ماساتشوستس، والية قانون بموجب

/  و الغياب حاالت من أي الممرضة تُبلغ سوف. المدرسي اليوم بداية في الممرضة إلى وتقديمها الرعاية مقدم/  والديه من مذكرة إحضار صحية ألسباب

 .األجل طويلة أعذار لطلب الطفل طبيب من مذكرة تقديم يجب. البدنية التربية معلم إلى بالصحة المتعلقة القيود أو
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  ات االجتماعية/حفالت الرقص بالمدرسةسبالمنا

 لمدرسةمناسبات ا لإلشراف على العاملين يتطوع. الطالب لجميع الدراسي العام طوالُملتزمة  رقصحفالت /  مناسبات اجتماعية عدة نرعى نحن

 الساعة إلى 7:00 الساعة من الُمناسبات االجتماعية عقدتُ . الخفيفة والوجبات المرطبات باعوتُ  )دي جي( ُمشٍغل موسيقى بواسطة موسيقىال تُقدَّم. االجتماعية

 .الدخول عند تُباع وال الدراسي اليوم خالل المدرسية المناسبات االجتماعية تذاكر تُباع. ذلك خالف يذكر لم ما مساًء، 9:00

 :مناسباتنا االجتماعية تنجح حتى القليلة القواعد هذه رتذك   يرجى

 

 .المناسبة غير الرقصات من غيرها أو" twerking" أو"  grinding " المعروفة بـ  الرقصات أشكال من شكل بأي يُسمح لن •

مناسباتنا االجتماعية  على أيًضا تنطبق الدراسية المناهج عن خارج األنشطة على تنطبق التي المناسبة السلوك وقواعد بالمالبس الخاصة القواعد •

 .المدرسية

 .فقط مدرسة بيمبروك المجتمعية المتوسطةخاصة بطالب  باتنا االجتماعيةمناس •

 دون المكان بمغادرة للطالب يُسمح لن. لمنزلإلى ا الطالب لمرافقة تماًما مساءً  9:00 الساعة الوصول الرعاية مقدمي/  الوالدين من يرجى •

 .وصول أولياء األمور حتى الطالب مع العاملين سيبقى. بذلك للقيام صريحت على حصل قد بالالط بأن مسبقًا المدرسة ِرتخط  أ إذا إال إشراف،

 أو المدرسة مدير مع مسبقًا ذلكل الترتيب يتم لم ما أو بالغ شخص يرافقه لم ما. مساءً  8 الساعة بعد ةاالجتماعي المناسبة بدخول للطالب يُسمح لن •

 .عنه ينوب من

 المدرسة مدير مع مسبقًا له الترتيب يتم لم ما أو بالغ شخص يرافقه لم ما. مساءً  9:00 الساعة حتى تماعيةاالج المدرسة بمغادرة للطالب يُسمح لن •

 .عنه ينوب من أو

  .بالدخول مرة أخرة لهم يُسمح لن ،ةاالجتماعي من المناسبة الطالب خروج بمجرد •

 

 المدرسية الُمعايشة خطة 504 المادة

 إلعاقةبسبب ا خاصة معينة ُمعايشات إلى الطالب يحتاج عندما. اإلعاقة ذوو الطالب فيهم بمن الطالب، لجميع مفتوحة والخدمات واألنشطة البرامج جميع

ل ما ينوب عنه أو المدرسة مدير فإن الرئيسية، الحياة وظائف إحدى كبير بشكل تضعف التي  خطة 504 المادة على الحصول أهلية تحديدل فريقًا يُشك ِ

 السيدة هي 504 المنطقة التعليمية لتطبيق المادة منسق. الظروف هذه في التأهيل إعادة قانون من 504 للمادة وفقًا اإلجراءات تُتَّبع. سيةالمدر الُمعايشة

 .الطالب خدمات مديرة ،(Jessica Duncanson) دنكانسون جيسيكا

 

 لطالبل مخاطرال تقييم

 :المدرسة في غيره أو نفسه على محتمالً  خطًرا لبالطا يُعتبر عندما التالي اإلداري اإلجراء مستخديُ 

 .التوجيه مستشار أو يالمدرس التكي ف مستشار ، المدرسي االخصائي النفسي المدير، مساعد المدير،: الكامل للتحقيق اإلدارة إلى اإلحالة. 1

أُشير إلى  إذا مستقل بشكل المخاطر لتقييم الطالب وإحالة ،يًاضرور ذلك كان إذا المدرسة عن الطالب وإبعاد الرعاية، مقدم/  الوالدين التواصل مع .2

د. عياديًا ذلك   .المخاطر تقييم نهاضمتسي التي العناصر من بقائمة ينالوالد سيُزوَّ

 .مناسبةال متابعةمع ال المخاطر تقييم ختتميُ . 3

 .الظروف حسب األمر، لزم إذا الطالب ةلطمأن الدراسية الفصول بزيارة العقلية الصحة موظفو أو/  و المسؤول سيقوم. 4

 .المتورطين أو مباشرة المشاركين اآلخرين للطالب الرعاية مقدمي/  أمور أولياء مع العقلية الصحة موظفي أو اإلدارة قبل من التواصل. 5

 .مناسبة المدرسية اإلدارة تراه ما حسب زمنية لفترة الموقف أو/  و الطالب مراقبة. 6
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 ينالمعلم تبديل

 التي والتعاونية الالئقة الطريقة بنفس الطالب يتصرف أن المتوقع فمن اليوم، هذافي  بالتدريس يقوم بديل معلمهناك  وكان الُمعتاد الفصل مدرس تغيب إذا

ن المجتمع في عضو هو البديل المعلم أن اعتبارك في تضع أن يرجى. الُمعتاد معلمهم حضور يتصرفون بها في مدرسة بيمبروك عن  اانطباعً  وسيُكوَّ

 .إيجابيًا االنطباع هذا يكون أن نريد. الدراسي الفصل في تجربته خالل من المجتمعية المتوسطة

 المدرسة عن ريتأخال

 .صباًحا 7:20 الساعة بعد وصلوا إذا متأخرين الطالب يُعتبر •

 إلى دخول تصريح على والحصول التأخير وسبب وقت يوضح ذيال التأخير كتاب وتوقيع الرئيسي، المكتب في الوصول تسجيل الطالب على يجب •

 .يالدراس الفصل

 .استكمال للواجبات على الحصول من يتمكنوا حتى من وقت الفصل واحدة دقيقة سوى يتبق لم لو حتى المجدولة الدراسية فصولهم الطالب يحضر •

 . لتأخيرال يُعذر ا •

 :التالية قةبالطري سيكون  المفرط التأخير التعامل مع •

 اإداريً  بالالط يُحتجز قد  •

 المدرسة داخل واحد يوم لمدة بالالط يُوق ف قد •

 

 Titan Timeحصة الدعم التعليمي 

Titan Time   مدة .الطالب متعلُّ  نطاق وتوسيع لدعم ستخدمتُ  دقيقة وثالثون خمسة مدتها الطالب جداول في يومية حصة عن عبارةهي Titan Time من 

 Titan Time ُمعلمً  نعيَّ يُ . تتغير ال الفترة هذه فإن ،مدرسة بيمبروك المجتمعية المتوسطة جدول الحصص األخرى في عكس على. مساءً   1:22 - 12:47

 للطالب يمكن. يوميًا المعلممع هذا /  القاعة هذه إلى الطالب سيحضر البداية، في. قاعته للحضور في محددين طالبا 15 من يقرب ما لديه معلم كل. طالب كلل

 مختلفة مواقع/  معلمين لطالبل عينسيُ  العام، تقدم مع ذلك،كو. القادمة المنزلية الواجبات إكمال أو ، والدراسة بهم، الخاصة المواد لتنظيم الوقت هذا استخدام

/  االختبارات وتعويض المنهج، مجاالت معلمي مع رلالختبا اإلضافي التحضير مثل ألشياء زمنيةال فترةال هذه تستخدمس. التعليمية احتياجاتهم على بناءً 

 .ئيةاإلثرا نشطةاألو التنظيمي والدعم، الغياب بسبب المسابقات

 البرنامج هذا سيتيح(. الطالب إثراء) الُمتغيرة األسبوعية الجدولة هذا لدعم إلكترونيًا برنامًجا سنستخدم تخصًصا، األكثر التعلم نموذج إلى ننتقل أن بمجرد

 .لطالبل المحدد مكانال معرفة األمور وأولياء والطالب رسةللمد

 االنتقال إجراءات

 بالسيارة مغادرةالو وصولال

 وهو ، الرعاية مقدمي/  لوالدينل المحددة النزول مواقع في إنزالهم المدرسة إلى أطفالهم يصطحبون الذين الرعاية مقدمي/  األمور أولياء على يجب

في حالة . لذلك المخصصة المناطق في فقط به مسموح السيارات صف أن العلم يرجى. األمامي المدخل من لقريبا لسياراتباخاص المر الم

 مقدمي/  للوالدين المحددة المواقع وفي الحافالت عن بعيدًا الوقوف الرعاية مقدمي/  األمور أولياء على فيجب المدرسة، بعد اصطحاب الطالب

 .الرعاية

 الحافالت

 أو المتكررة المخالفات أن اعتبارهم في يضعوا أن الطالب على يجب. الحافالت ركوب أثناء ومحترم جيد بشكل الطالب يتصرف نأ المتوقع من

 .الحافالت ركوب امتياز فقدان إلى تؤدي قد الحافالت داخل الشديدة

 التوقعات لمعرفة المنطقة التعليمية  بموقع  المواصالت قسم في  العامة بيمبروك مدارسحافالت وتصريح ركوب حافالت  دليل مراجعة يرجى

 الرقم على ((Lori Jacobs  لوري جاكوبز السيدة ،المواصالت بمنسق االتصال فيرجى محددة، أسئلة لديك كانت إذا. الطالب بسلوك المتعلقة

781.829.0832. 

 مشكلة وجود حالة في. للطالب المباشرة القيادة خالل من ضباطاالن على والحفاظ النظام لفرض والمسؤولية الكاملة بالسلطة الحافلة سائق يتمتع

 .بيمبروكحافالت  داخل سلوكال تقرير خالل من اإلدارة بإخطار يقوم ثم وجهتها/  وجهته إلى الطالب بتوصيل السائق يقوم طالب، مع انضباط
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 المتأخرة الحافالت

 ال. تأديبية أو ،رياضية ،لمنهجخارج إطار ا دراسية، ألسباب المدرسة بعد ويبقون الحافلة رسوم دفعوا الذين للطالب المتأخرة الحافالت توفير يتم

/  األمور أولياء على يجب. والخميس والثالثاء االثنين أيام المتأخرة الحافالت تعمل. العادية اليومية الحافالت تتبعه الذي المسار الحافالت هذه تتبع

 .المتأخرة الحافالت فيها تعمل ال التي األيام في سبب ألي المدرسة بعد يبقون الذين للطالب لاقتنا وسائل توفير الرعاية مقدمي
 

 الدائمة البديلة الوجهة إجراءات
 

 طبيعة وذ الطلب كان إذا حاضنمكان شخص  إلى أو/  و من لتوفير وسيلة االنتقال المدرسة إلى بطلب مكتوب، الرعاية، مقدم/  الوالد يتقدم قد

 ورقم والعنوان االسم على الطلب يحتوي أن يجب. المدرسة تلك تخدمها التي المنطقة داخل والمغادرة االصطحاب مواقع تكون أن بشرطو ،دائمة

 لوري بالسيدة االتصال يرجى. أمكان شاغرة توفر على متوقفة تكون سوف الطلبات هذه كل. الطالب سيستقبل الذي المسؤول للشخص الهاتف

 .781.829.0832 مالرق على جاكوبس
 

  حافلةلل االجتماعية التصاريح

 رسوم بموجب. األصدقاء أحد منزل في النزول أجل من أخرى حافلة ركوب إلى تسعى التي لحافالت،ل االجتماعية تصاريحال على الموافقة تتم لن

 بالمكتب االتصال طريق عن حافلةلل الطوارئ يحتصار على الحصول يمكن. المنزل وإلى من للطالب فقط النقلتكون ترتيبات  المقررة، الحافلة

إدارة مدرسة  إبالغ الرعاية مقدمي/  األمور أولياء على يجب. حافلةللالطوارئ  تصريح طلبات جميع عنه ينوب من أو المدير سيُراجع. الرئيسي

 مدرسة عند النزول :المثال سبيل على ،طفالهمأل ةالمخصص الحافلة مسار في تعديل أو تغيير أي عن كتابًيا، ،بيمبروك المجتمعية المتوسطة

 .المدرسة ما بعد برامج حضور أوللزيارات العيادية،  الثانوية بيمبروك
 

 السير على األقدام/  الدراجات ركوب إجراءات

 وإلى من الدراجات ركبوني أو سيسيرون على األقدام الذين بالطالب المدرسة إلبالغ الرعاية مقدم/  الوالد من كتابي إذن على الحصول يجب •

 .إلخ ، أسبوع لمدة فقط، اليوم الدراسية، السنةطوال  : المثال سبيل على ،التصريح بذلك فترة إلى المالحظة تشير أن يجب. المدرسة

 تتحمل ال. بإحكام ويغلقها الكافيتريا من بالقرب الموجودة اتالدراج صفوف في يصفها أن فيجب المدرسة، إلى دراجةال يركب الطالب كان إذا •

 إلى الدراجات ركوب إيقاف في بالحق اإلدارة تحتفظ. المدرسةداخل  تتضرر أو تُسرق أو تُفقد قد التي الدراجاتعن  مسؤوليةال المدرسة إدارة

 أن يجب. خوذة تداءار عليه فيجب أقل، أو عاًما 16 الطالب عمر كان إذا ماساتشوستس، والية لقانون وفقًا. بالسالمة تتعلق ألسباب المدرسة

 .الذقن حزام تثبيت ويجب الراكب رأس مع الخوذة تتناسب

 بعد يوميًا الكافيتريا منباالنصراف  ،الدراجات يركبون أويسيرون على األقدام،  الذين لطالبل المشرفسيسمح  ،ةبالسالم تتعلق ألسباب •

 .السيارات لموقف الحافالت مغادرة
 

 

 العمل تصاريح
 :عاًما 17 إلى 14 سن من للطالب عمل تصريح على للحصول إجراءات هناك. العمل تصريح طلباتمن أجل  التوجيه سكرتير لطالبا يقابل أن يجب

 .التوجيه مكتب من عمل تصريح طلب من نسخة على الحصول عمل عن الباحث الطالب على يجب بالعمل، وعدالحصول على  بمجرد. 1

 الوصي،/  ولي األمر الطبيب، العمل، صاحب) المطلوبة التواقيع جميع على واحصل الكاملة التوظيف معلومات مع العمل تصريح طلب أكمل. 2

 .الملف في المعلومات هذه لدينا ألن المدرسة إلى الطلب إعادة عند السن على دليل تقديم إلى تحتاج ال(. والطالب

 .(Mary Sheehan) شيهان ماري السيدة التوجيه، رتيرسك إلى كاماًل  الطلب أعد. 3

 هناك كان إذا. المذكور في التصريح العمل صاحب لدى الطالب يعمل طالما ساريًا التصريح يعتبر. للطالبويُمنح  ساعة 24 خالل التصريحصدُرسي. 4

 .جديد تصريح على للحصول بطلب التقدم إلى الطالب يحتاج فسوف الوظيفة، في تغيير

 قواعد سلوك الطالب

 
 شخصيعلى المستوى الاإلمكان  قدر ومنتًجا آمنًا المتوسطة  المجتمعية بيمبروك مدرسة في الجميع عمل جعل أجل من ضرورية السلوك عدقوا دعَ تُ  كمجتمع،
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 الطالب ةرفاهي من مزيدال باإلضافة إلى ،البعض بعضنا بمشاعر واهتمامنا ،المتبادل واحترامنا ،األفراد فيه يزدهر مجتمعًا مجتمعنا يكون أن نريد. فكريالو

 بعضنا بممتلكات يتعلق فيما مسؤول؛و أمين سلوك شكل في ينعكسان ،الذات واحترام ،الشخصية النزاهة بأن نؤمن نحن. والموظفين ،التدريس هيئة وأعضاء

 في أدوارنا بمسؤوليات العلالضط البعض نابعض بجهود يتعلق وفيما فيها؛ شاركتن التي الدراسية العملية نزاهة على حرًصا مجتمعنا؛ وممتلكات ،البعض

 .المجتمع

 

 بهابالتواجد  حصرَّ مُ  غير منطقة في التواجد
 فإن ،المحددة له / لها غير أخرى منطقة في الطالب تواجد إذا. الدراسي اليوم خالل أخرى منطقة أو دراسي فصلمحدد لهم التواجد في حصة  الطالب جميع

 .بهاالتواجد ب مصرح غير منطقة في اتواجد يعتبر األمر هذا

 .للطالب المخصص بالفصل تتعلق ال التي المدرسة في األخرى المناطق واستخدام ات،ممرال من أحد  ضروريال غير بالمرور أيًضا االنتهاك هذا يتعلق

 .بها بالتواجد مصرح غير منطقة في جودهماوبسبب ت تأديبية لعواقب الطالب يخضع قد

 

 لكاذبة، وحيازة / تفجير األلعاب النارية  تهديدات القنابل، انذارات الحريق ا
 .جرائم تُعد النارية األلعاب تفجير أو/  و حيازة. جريمة دعَ يُ  كاذبال الحريق إنذار جهاز تشغيل أو قنبلة بوجود تهديدال

 
 كترونيةاإلل األجهزة من وغيرها ،الفيديو تسجيل وأجهزة ،والكاميرات ،المحمولة االستماع وأجهزة ،المحمولة الهواتف

 صباًحا 7:15 الدراسة من ساعات خالل محمولة استماع أجهزة ارتداء أو ،اإللكترونية تاالتصاال وسائل من غيرها أو ،الهواتف استخدام للطالب يُسمح لن

 ستخداماالب أو كان ُمتعلقًا اإلدارة، من محدد إذن منحيُ  لم ما( لوسيلة االنتقال للترتيب مساءً  2:10 الساعة بعد الخلوي الهاتف باستثناء) مساءً  2: 10 حتى

 .الفصل معلم لتقدير وفقًا الدراسي، لفصلبا لغرض خاص

 
 من بذلك حصرَّ يُ  لم ما أو الدراسي اليوم انتهاء حتى استخدامها وعدم ،وتأمينها ،اإللكترونية األجهزة تشغيل بإيقاف الطالب سيقوم المدرسي، اليوم بداية قبل

 على الحصول الطالب على يجب. الدراسي اليوم خالل الممرات في السير أثناء األجهزة باستخدام للطالب يُسمح ال. التعليمية الفترة تلك ءأثنا الفصل علممُ  قِبل

 .اسرقته أو تلفها حالة في األشياء هذه عن مسؤولة المدرسة تكون لن. األخرى الفيديو تسجيل وأجهزة ،الكاميرات الستخدام المدرسة إدارة من إذن

 
 أو الفصل هاتف أو المكتب استخدام لها/  له فيجوز بالمنزل، االتصال إلى الطالب احتاج إذا.  اإلستقبال مكتب عبر بالطالب االتصال يمكن الطوارئ، حالة في

 .الشخصي المحمول الهاتف الستخدام التدريس هيئة أعضاء أحد من إذن طلب

 
 الحافلة انتظار أثناء المحمولة الهواتف ستخدمتُ . المعلم لتقدير وفقًا اإلضافية  المساعدة جلسات/  المدرسة بعدما  جلسات أثناء المحمولة الهواتف استخدام يكون

 .المشرف الموظف بموافقة المتأخرة

 
 للعملية الدراسية الطبيعي يرالس إزعاجبسبب  تأديبية إلجراءات إذن على الحصول دون دراسة لافترة  أثناء المحظورة المواد يستخدمون الذين الطالب يخضع

 وقد المدرسي، اليوم من المتبقية الفترة خالل الجهاز يُصادر فقد ، لطالبمن جهة ا به مصرح وغير متكرر استخدام هناك كان إذا. الطالب سلوك لقواعد وفقًا

 .استالمه الرعاية مقدم/  الوالدين أحد من يُطلب

 
 الفصل الدراسي عدم حضور
 التخاذ اإلدارة إلى الدراسي الفصل إلىلم يحضروا  الذين الطالب سوف يُحال. محددة فترة خالل به صرحمُ ال غير الغياب تعني الدراسيالفصل  عدم حضور

 .تأديبي إجراء

 

 االحتجاز

 االحتجاز الدراسي
يحتجزوا لفترة ما بعد  يمكن ،المدرسة بعد تقدمهم لدعم إضافية مساعدة جلسات أي إلى سعوني وال الفصل في جيدًا أداءً  يحققون ال الذين الطالب

 سيُخطر. ساعات ثالثل يستمر الحاجة، عند السبت، يوم االحتجاز. مساءً  4 - 2 الساعة من المدرسة بعد فترة االحتجاز تبدأ. السبت أيام أو المدرسة
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 يكملون الطالب أن من للتأكد التدريس هيئة أعضاء أحد لقب من االحتجاز عمليات راقبستُ . دراسي احتجاز حدوث عند الرعاية مقدمي/  األمور أولياء

 .األمر لزم إذا ، الدراسية/  التنظيمية المساعدة تقديملو ،أعمالهم

 

 المعين اإلداري االحتجاز

. أقل خطورة عةطبي وذ متكرر سلوك سوء، أو خطورة أكثر طبيعة وذ سلوك سوء مسئول إداري بسبب بواسطة اإلدارية( اتاالحتجاز) االحتجاز يُحدد

 أو ،أخرى أنشطةأي  وخالل الممرات ،الكافيتريا في ،الحافالت في السلوك وسوء الفصل الدراسي أو/  و للمدرسة المعتاد التأخر هي األمثلة بعض

ب من  أحد مع التواصل تم إذا ليوما نفس في أو ساعة، 24 تهمد ما بعد ساعات المدرسة بعد إشعار اإلداري الحتجازسيُنفذ ا. المعلمين احتجازات التهرُّ

لتنفيذ  ال يحضرون الذين الطالب بتعرض قد. مسبق إشعار دون اليوم نفس في لفترة الغداء المعين اإلداري االحتجازقد يُنفَّذ . الرعاية مقدم/  الوالدين

 .إضافية تأديبية عواقبل دارياإل زاجتحفترة اال

 

  لمعلمالُمعين بواسطة ا حتجازاال

 علملمُ الُمعين بواسطة ا حتجازسيُنفذ اال. المعلم اختصاص ضمن تقع التي البسيطة الحوادث في بهم الخاصة االحتجاز حاالت مع المدرسين عجمي يتعامل

 المعين الحتجازاقد يُنفَّذ . الرعاية مقدم/  الوالدين أحد مع التواصل تم إذا اليوم نفس في أو ساعة، 24 تهمد لما بعد ساعات المدرسة العادية، بعد إشعار

 إذا ما ويحدد الطالب مع المعلم يتشاور فسوف المعلم، احتجازلتنفيذ  الطالب حضري لم إذا. مسبق إشعار دون اليوم نفس في بواسطة الُمعلم  لفترة الغداء

 إدارة المعلم إلىبواسطة  حتجازلتنفيذ اال ونال يحضر الذين الطالب إحالة يمكن. المعلم بواسطة حتجازاال تحديد فترة داعوسيُ  مقبواًل، الطالب تفسير كان

 .إضافية تأديبية تبعات على للحصول االحتجاز

 

 االنضباط إجراءات

 ¾ 37Hو 37H ،  ½37H المواد العامة، ماساتشوستس قوانين من 71 الفصل بأحكام وتلتزم التدريجي نضباطاال فلسفة تتبع بيمبروك في العامة المدارس

، المدرسة ترعاها التيفي المناسيات والرحالت  أو ،إرضها على أو ،المدرسة داخل بها يُسمح لن التي السلوك أنواع. وما يليها CMR 53.00 603 وكذلك

 . بيمبروكُمجتمع مدرسة  سياسة خالل ومن هذا، الطالب كتيب فيُمحددة 

 

 المعلمين قواعد تكون أن يجب. للطالب ستُشرح وتُعرض والتي الفردية، همصولفي ف المعلمينب الخاصة قواعدالب المدرسية واللوائح القواعد استكمال يمكن

 .المدير موافقةب تحظى وأن الطالب دليل مع متوافقة

 

 اإليقافات

 أن المدير مساعد أو المدرسة مدير يرى عندما أو الطالب جانب من جسيمة مخالفة حدوث حالة في إال تأديبي كتدبير طالب أي إيقاف يتم أال يجب

 .من التصرف النوع هذا استخدام الضروري من يجعل المخالفات تمراراس
 

 اليوم في اإليقاف انتهى إذا. متتالية أيام في اإليقافات ذنفَّ ستُ . المساعد المدير أو المدرسة مدير يحددها التي التواريخ تلك في اإليقاف عقوبات ذنفَّ ستُ 

 قبل اإليقاف فترة تبدأ عندما. التالي اليوم في أنشطة أي حضور أو للمشاركةُمستحقين  غيريكونون  الطالب فإن ، أجازة أو أسبوع نهاية لعطلة السابق

 طوال األنشطة في للمشاركة ُمستحقين غير الطالب يكون ،األجازة فترة أو األسبوع نهاية عطلة بعد تستمر ولكنها أجازة أو األسبوع نهاية عطلة

 .بأكملها الفترة
 

 ترعاها أنشطة أي بحضور لهم يُسمح وال اإليقاف فترة خالل وقت أي في المدرسة ممتلكات في أو المدرسة في بالتواجد لموقوفينا للطالب يُسمح ال

 .المدرسة
 

 لتنفيذ اعدالمس المدير أو المدرسة مدير مع الترتيب ،المدرسة من األخير اليوم بحلول قةعلَّ المُ  التأديبية بااللتزامات يفون ال الذين الطالب على يجب

 .التالي الدراسي العام بداية فيستُنفَّذ  قةعلَّ مُ  أو إيقافات ات /احتجازأي . الصيف فصل خالل واإليقافات اتاالحتجاز
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 تعريفات

 :اإليقاف داخل المدرسة

 عشرة إلى يصل ما أو تتالية،م دراسية أيام( 10) عشرة إلى تصل لمدة المدرسة،مقر  من ليس ولكن العادية، ةالصفيَّ  األنشطة من طالب استبعاد

 وتعويض ،النقاط التعليمية لكسب الفرصة للطالب ستتاح. الدراسي العام مدار على مخالفات عدةبسبب  تراكمي بشكل دراسية أيام( 10)

 من االستبعاد رعتبي ال. اإليقاف أثناء دراسي تقدم لتحقيق الحاجة حسب المدرسية األعمال من وغيرها والبحوث ،واالختبارات ،الواجبات

 .اإليقاف مدة حساب في المدرسة من استبعادًا الالمنهجية األنشطة في المشاركة

 :المدرسة خارج اإليقاف

 للطالب ستتاح. أقل أو متتالية دراسية أيام( 10) عشرة لمدة العادية الصفية واألنشطة المدرسة من مقر الطالب استبعاد: القصير المدى على. 1

 أثناء دراسي تقدم لتحقيق الحاجة حسب المدرسية األعمال من وغيرها والبحوث واالختبارات الواجبات وتعويض قاط التعليميةالن لكسب الفرصة

  اإليقاف

 دراسية سنة في متتالية دراسية أيام( 10) عشرة من ألكثر العادية الصفية واألنشطة المدرسة مقر من الطالب إبعاد: الطويل المدى على. 2

 بعد األجل طويل تعليق يحدث أن يمكن. دراسي عام أي في المتعددة التأديبية للمخالفات تراكمية دراسية أيام( 10) عشرة من ألكثر أو واحدة،

 مخالفة بارتكاب المتهمين الطالب باستثناء. خارجها أو المدرسة داخل اإليقاف قصير األجل من أكثر أو متتالية أو تراكمية دراسية أيام عشرة

 حالة في طالب أي وضع يجوز ال ، ,½ 37H§ 71 أو في الفصل العامة، ماساتشوستس قوانين من 37H 71 الفصل في عليها منصوص ةتأديبي

الستبعاد  األول اليوم من تبدأ دراسية سنة في دراسي يوم( 90) تسعين من ألكثر التأديبية المخالفات من أكثر أو ةواحد بسبب األجل طويل أيقاف

 إيقافًا يواجه طالب ألي يحق. اإليقاف هذا فيه فرض الذي الدراسي العام نهاية بعد ما إلى األجل طويل إيقاف أي يمتد ال. مدرسةال من الطالب

 .أدناه موضح هو كما عنه ينوب من أو المدرسة مدير مع يحصل على جلسة استماع أنطويل األجل  محتماًل 

  المدرسة اإليقاف داخل اتإجراء

 للرد، الفرصة الطالب ومنح ،(االتهامات) التهمة وأساس التأديبية،( االتهامات) بالتهمة الطالب بإبالغ /عنها عنه ينوب من أو لمدرسةا مدير قام إذا

 .تراكمية أو متتالية أيام 10 تتجاوز اللمدة  المدرسة، داخل اإليقاف قرار إصدار يجوز ،محل التحقيق المخالفة ارتكب قد الطالب أن قررت/  قررو

 

( الوالدين) الوالد إلخطار( موثقتين هاتفيتين مكالمتين األقل على) معقول جهد كل بذل عنه ينوب من أو المديريجب على  ،اإليقاف قرار يوم نفس في

 وباللغة) اإلنجليزية باللغة مكتوبًا إشعاًرا عنه ينوب من أو المدير سيقدم ،اإليقاف يوم في. المدرسة في اإليقاف مدة وطول القرار سبب ،بالمخالفة

 المعلومات بنفس ،الحاجة عند تواصلمناسبة لل أخرى بأي وسيلة أو ،المنزل( لغة استبيان في اإلنجليزية غير لغة تحديد تم إذا لمنزلا الُمتحدث بها في 

 أجل من لالجتماع( الوالدين) الوالد ةدعو عنه ينوب من أو المدير على يجب. مستمر دراسي تقدم إحراز في الطالب بحق( الوالدين) الوالد وإبالغ

 .ممكن وقت أقرب في وسلوكه الطالب أداء مناقشة

 

 المدرسة خارج األيقاف إجراءات

  ¾ H 37 بموجب المدرسة خارج األيقاف إجراءات

 تنويه

 للطالب وفرصة ،وولي األمر للطالب ملالمحت باإليقاف وكتابًيا شفهيًا إشعاًرا بتقديمعنها / عنه ينوب من أو المدير سيقوم الطالب، إيقاف قبل

 تُعقد فقد ، موثق معقول جهد بعد( الوالدين) الوالد إلى الوصول تعذر إذا. الجلسة في للمشاركة( الوالدين) لوالدل وفرصة استماع جلسة لحضور

 على ومحاولتان مكتوبًا إشعاًرا عنها/عنه نوبي من أو المدرسة مدير قوثَّ يُ بأن  المعقولة الجهود فعرَّ تُ . ولي األمر حضور دون االستماع جلسة

لة الطوارئ في حالة خطارإلل ولي األمر قبل من المحددة بالطريقة بولي األمر لالتصال( 2) األقل  .الملف في المدرسة لدى والُمسجَّ
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 لغة استبيان فيُمحددة  اإلنجليزية اللغة غير أخرى لغةهناك  كانت إذا لمنزلفي ا الُمتحدث بها  وباللغة) اإلنجليزية باللغة امكتوبً  اإلشعار سيكون

 :واضحة بلغة اإلشعار سيُوضح. الحاجة عند تواصلمناسبة لل أخرى بأي وسيلة أو ،(المنزل

 التأديبية؛ المخالفة( 1

 التهمة؛ أساس( 2

 الطالب؛ إليقاف المحتملة المدة ذلك في بما المحتملة، العواقب( 3

 التهم في لطعنل فرصة ذلك في بما المقترح، اإليقاف بخصوص عنه ينوب من أو المدرسة مدير مع سة استماعيعقد جل أن للطالب فرصة( 4

 . االستماع جلسة لحضور فرصة لولي األمرو المزعوم، للحادث الطالب شرحو

 الجلسة؛ ومكان ووقت تاريخ( 5

 ؛ لمشاركةا من أجل األمر لزم إذا سةالجل في الشفهية ترجمةالحصول على خدمة ال في ولي األمرو الطالب حق( 6

 :يلي بما والوالد الطالب إبالغ المدير على يجب المدير، مع االستماع جلسة بعد طويلة لمدة الطالب إيقاف تم إذا( 7

a. 603 الئحة قواعد ماساتشوستس في عليها المنصوص الحقوق CMR 53.08(3)(b);و ؛ 

b. لعاما المشرف أمام المدير قرار في الطعن في الحق. 

 البريد أو المعتمد، البريدب أو ،(first-class mailعن طريق بريد فرست كالس ) يرسل أو ،مر يدًا بيدولي األ إلى المكتوب شعاراإل تسليم يمكن

 .مروولي األ المدرسة مدير عليها يتفق للتسليم أخرى طريقة أي أو  المدرسية لالتصاالت الوالد يقدمه الذي العنوان إلى اإللكتروني

 

 المدرسة جلسة االستماع مع مدير

 وإتاحة ،بسببه الطالب إيقاف يتم قد والذي الُمدَّعى بالحادث المتعلقة المعلومات إلى االستماع هو المدرسة مدير مع االستماع جلسة من الغرض

 األمر كان وإذا تأديبية، مخالفة ارتكب قد البالط كان إذا ما وتحديد ،الُمدَّعى بالحادث المحيطة الظروف وشرح التهم في للطعن للطالب الفرصة

. صلة ذات أخرى معلومات وأي التهمة، وأساس التأديبية، المخالفة المدرسة مدير يناقش األقل، على. المخالفة على المترتبة العواقب تُحدد كذلك،

 الحلول كانت إذا ما تحديد عند االعتبار في أخذها المدير على جبي التي فة،خفَّ المُ  الحقائق ذلك في بما المعلومات، لتقديم فرصة للطالب تتاح أن يجب

 ذلك في بما المعلومات، وتقديم الطالب سلوك لمناقشة فرصة  وجد إن ،لولي االمر المدير يوفر. لإليقاف كبدائل مناسبة تكون قد األخرى والنتائج

 .الطالب التي سيتعرض لها العواقب تحديد عند االعتبار في أخذها المدير على يجب التي فة ،خفَّ المُ  الظروف

 

 (أقل أو أيام 10) األجل قصيرة اإليقافات

 ينوب من أو المدير على يجب التأديبية، المخالفة ارتكب الطالب أن أعاله الموصوفة الجلسة إجراءبعد  عنها/عنه ينوب من أو المدير قرر إذا

 .الدراسية السنة في متتالية، أو تراكمية أيام،( 10) عشرة تتجاوز أال يجب والتي ،لاإليقاف قصير األج فترةبطول  الطالب إبالغ عنها/عنه

 

 .لالستئناف قابل وغير نهائي األجل قصير قرار باإليقاف بإصدار / عنها عنه ينوب من أو المدير قرار

 

 األجل طويلة اإليقافات

طويل  اإليقاف هي الُمخالفة / المخالفات محل التحقيق عاقبة أن أعاله فةالموصو الجلسة إجراء بعد / عنها عنه ينوب من أو المدير قرر إذا

 :التالية ضافيةاإل حقوقال الطالب يمنح أن / عنها عنه ينوب من أو المدير على يتعين ،األجل
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 ف أو عدم إيقافإيقا قرار اتخاذ في المدير عليها يعتمد أن يمكن التي والمستندات الطالب سجل مراجعةل الجلسة قبل فرصة. 1

  الطالب؛

 ؛ولي األمر/  الطالبعلى نفقة  الطالب، اختيار من عادي شخص أو محام يمثله أن في الحق. 2

على اإلدالء  الطالب شهود إجبار يجوز ال ولكن ،الُمدَّعى للحادث الطالب تفسير تقديمل و عنه نيابة شهود تقديم في الحق. 3

 ؛بالشهادة

 التعليمية؛ المنطقة من المقدمين ودالشه استجواب في الحق. 4

 إذا. الطلب عند الصوتي التسجيل من والحصول على نسخة المدرسة، مدير بواسطة جلسة االستماع تسجيل طلب في الحق. 5

ل بأنه الجلسة قبل المشاركين جميع بإبالغ المدير يقوم صوتيًا، تسجياًل  األمر ولي أو الطالب طلب  لطالبوأن ا الجلسة ستُسجَّ

 .الطلب عندسيحصلون على نسخة  وولي االمر

 

 على يجب التي فة،خفَّ المُ  الظروف ذلك في بما المعلومات، وتقديم الطالب سلوك لمناقشة فرصة وجد، إن ،لولي األمر المدير يوفر

 .الطالب على العواقب التي سيتعرض لها تحديد عند االعتبار في أخذها المدير

 

 المخففة الظروف في النظر فبعد ، كذلك األمر كان وإذا التأديبية، المخالفة ارتكب قد الطالب كان إذا ما مديرال يحدد األدلة، على بناءً 

 ينوب من أو المدير يرسل. طويل األجل يقافاإل إلى باإلضافة أو ،من بدالً  رض،ستفُ  التي العواقب أو الحلول هي ما اإليقاف، وبدائل

 اإللكتروني البريد أو فرست كالس بريد أو ،المعتمد البريد أو ،باليد التسليم طريق عن وولي األمر بللطال الكتابي القرار / عنها عنه

 إيقاف المدير قرر إذا. وولي األمر المدير عليها يتفق للتسليم أخرى طريقة أي أو المدرسية لالتصاالت ولي األمر من مقدَّ مُ ال عنوان إلى

 :أن الكتابي القرار على فيجب الطالب،

 

 الجلسة؛ في والمشاركون ،ةالجلس فيه ُعقدت الذي والتاريخ التأديبية، المخالفة يُحدد. 1

 ؛ المدير إليها توصل التي واالستنتاجات الرئيسية الحقائق يُحدد. 2

 المدرسة؛ إلى العودة تاريخ وكذلك ،اإليقاف سريان وتاريخ طول يُحدد. 3

 من اإلبعاد فترة خالل دراسي تقدم إلحراز التعليمية الخدمات لىع الحصول في الطالب بفرصة إشعار يتضمن. 4

 المدرسة؛

 حقب خطاراإل يكون أن يجب. عنه ينوب من أو العام المشرف أمام المدير قرار في الطعن في بالحق الطالب إبالغ. 5

 فيُمحددة  اإلنجليزية اللغة غير أخرى لغةهناك  كانت إذا لمنزلفي ا الُمتحدث بها  وباللغة) اإلنجليزية باللغة الطعن

المعلومات  واضحة بلغة اإلشعار سيُوضح. الحاجة عند تواصلمناسبة لل أخرى بأي وسيلة أو ،(المنزل لغة استبيان

 بالطعن مكتوب إشعار تقديم ولي األمر أو الطالب على يجب أنه ذلك في بما القرار، في الطعن عمليةإجراءات : التالية

 غضون في أنه بشرط األجل؛ طويل اإليقاف نفاذ تاريخ من تقويمية أيام( 5) خمسة غضون فيالعام  المشرف أمام

 اإلشعار تقديملمهلة  زمنيًا تمديدًا العام المشرف من وتلقي طلب األمر ولي أو للطالب يجوز تقويمية، أيام( 5) خمسة

إذا لم، أو  المفعول ساري سيبقى األجل لطوي اإليقاف وأن إضافية؛ تقويمية أيام( 7) سبعة إلى تصل لمدة المكتوب

 .محل الطعن المدير قرار عكس العام قراًرا المشرف حتى يُصدر
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 العام المشرف استماع جلسة

 يتمتع أن يجب. العام المشرف أمام المدير قرار في الطعن في الحق المدير مع استماع جلسة بعد طويلة لفترة إيقافه يتم الذي للطالب

 .بشأن اإليقاف طويل األجل المدرسة مديراستماع  جلسة فيله  الممنوحة الحقوق يعبجم الطالب

 ،طويل األجل اإليقاف نفاذ تاريخ من أيام( 5) خمسة غضون في العام المشرف أمام الطعن إشعار تقديم األمر ولي أو الطالب على يجب

( 7) سبعة إلى تصل لمدة المكتوب اإلشعار تقديم مهلةل تمديدًا عامال المشرف من واستالم طلب( 5) تقويمية أيام خمسة خالل له، ويجوز

 لسبب تقديره، حسب بلهيق قد أو الطعن، يرفض أنالعام  للمشرف يجوز المناسب، الوقت في الطعنفدَّم يُ  لم إذا. إضافية تقويمية أيام

 .وجيه

 سبعة إلى يصل تمديدًا األمر ولي أو الطالب يطلب لم ما لب،الطا طلب من دراسية أيام( 3) ثالثة غضون في الجلسة العام المشرف يعقد

 .لتمديدا العام على المشرففيها  وافقي التي الحالة إضافية،وفي تقويمية أيام( 7)

 بذل إذا طيبًا  جهداً  بذل قد العام المشرف يكون أن يُفترض. الجلسة في ولي األمر إلشراك طيبًا مجهودًا العام المشرف يبذليجب أن 

 ولي األمر إلى مكتوبًا إخطاًرا العام المشرف رسليُ . المشاركة العام والمشرف لولي األمر يتيح االستماع لجلسة ووقت يوم إليجاد جهدًا

 .الجلسة ومكان بتاريخ

 األمر كان وإذا بها، لبالطا همتُّ اُ  التي التأديبية المخالفة ارتكب قد الطالب كان إذا ما لتحديد استماع جلسة إجراء العام المشرف على يجب

ولي  أو للطالب منه نسخة توفير مع للجلسة، صوتي لتسجيل الالزمة الترتيبات اتخاذ العام المشرف على يجب. النتيجة هي فما كذلك،

ل  بأن الجلسة قبل المشاركين جميع العام المشرف يُبلغ. الطلب عند االمر . الطلب عند الدوالو للطالب نسخة موستقدَّ  اصوتيً الجلسة ستُسجَّ

 603الئحة قواعد ماساتشوستس  متطلبات يستوفي االستماع جلسة من تقويمية أيام( 5) خمسة خالل مكتوبًا قراًرا المشرف يصدر

CMR 53.08(3)(c)  نفس أصدار العام للمشرف يجوز التأديبية، المخالفة ارتكب قد الطالب أن العام  المشرف قرر إذا. 5 إلى 1 من 

 القرار هو العام المشرف قرار يكون. المدير أصدرها الذي تلك من أكبر يصدر قرار بمدة إيقاف أال يجب ولكن همن أقل أو رقرار المدي

 .التعليمية للمنطقة النهائي

 

 

 المدرسة مستوى على التعليم خدمات خطة

 القائمة هذه تشمل. متتالية أيام( 10) عشرة من ألكثر المدرسة من وفينالموق المفصولين أو للطالب التعليمية الخدمات من قائمة تتضمن المدير يُصدرها وثيقة

 .مدرسة كل إدارة في متوفرة خططال. فصله أو وقفه أثناء تقدم وإحراز التعليمية الخدمات تلقي لمواصلة الطالب فرصة تمثل التي واألنشطة األحداث

 :37H بموجب المادة الفصل/  االستبعاد

 المثال سبيل على ،الفصل أو االستبعاد أسباب تتضمن. H 37 المادة ، 71 الفصل العامة ماساشوستس لقوانين وفقًايكون  المدرسة من بالطال فصل أو استبعاد

 :األتى الحصر ال

a. وفي الرياضية، األلعاب ذلك في بما بالمدرسة، صلة ذات أو ،المدرسة ترعاها مناسبات في أو ،المدرسة مقر في يتواجد طالب أي 

 ارتكاب في يستخدم شيء أي أو ما يماثلهما، أو ،سكين أو ،مسدس الحصر ال المثال سبيل على ذلك في بما خطير، سالح هحوزن

 ،الماريجوانا الحصر، ال المثال سبيل على ذلك، في بما ،94C الفصل في محدد هو كما للرقابة خاضعة مادة أو ؛والضرب االعتداء

ض قد والهيروين، ،والكوكايين  .المدير قبل من التعليمية المقاطعة أو المدرسة من للفصل يتعرَّ
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b. المدرسة مبنى في التدريس هيئة أعضاء من مغيره أو ،علممُ  ساعدمُ  أو، لممعُ  أو ،المدير مساعد أو ،المدرسة مدير يعتدي على طالب أي 

 المنطقة أو المدرسة من للفصل يتعرضقد  الرياضية، األلعاب ذلك في بما بالمدرسة، المتعلقة أو ،المدرسة ترعاها التي المناسبات في أو

 .المدير بواسطة التعليمية

 

c. إمكانية حصول الطالب على من  شريطةً  ذلك، و استماع؛ بحضور جلسة كتابيًا( ب) أو( أ) الفقرة بانتهاك متهم طالب أي إخطار يجب. ج

 لمدير يجوز هذه، االستماع جلسة بعد. المدرسة مدير أمام ستماعالا جلسة في والشهود األدلة تقديمل فرصةإعطاءه  جانب إلى ،يُمثلَّه

  فصله. من بدالً (.ب) أو( أ) الفقرة انتهك قد أنه المدرسة مدير قرر الذي الطالب إيقاف يقرر أن ، تقديره حسب ، المدرسة

 
 

d. أيام عشرةمهلة  المفصول لطالبا يُمنح. العام شرفالم أمام الطعن في الحق األحكام لهذه وفقًا التعليمية منطقةال من فُِصل طالب لكل. د 

 أمام ستماعاال جلسة في االستعانة بمحام في الحق للطالب. برغتبه في الطعن على القرار العام المشرف إلخطار الفصل تاريخ من

 .المادة ههذ أحكام من أي انتهك قد الطالب كان إذا ما حول لتحديد الوقائعيا على فقط الطعن موضوع يقتصر أن يجوز ال. المشرف

 

e. في الطالب قبول إما الجديدة التعليمية منطقةال على يجب ،الفصل أو اإليقاف فترة خالل أخرى تعليمية منطقة إلى الطالب انتقل إذا. ه 

 .تعليمية خدمات خطةإطار  في للطالب تعليمية خدمات تقديم أو مدارسها

 

f.  .تعويض االقتضاء، حسب ،النقاط التعليمية للحصول على الفرصة المادة ههذ وجببم موقوف أو مفصول طالب ألي تتاح أن يجبو 

 .استبعاده فترة خالل دراسي تقدم إلحراز الحاجة حسب المدرسية األعمال من وغيرها والبحوث، واالختبارات ،الواجبات

 

g. الخدمات لتلقي الفرصة له تاحتُ  أن يجب متتالية أيام( 10) عشرة من ألكثرالالئحة   ههذ بموجب موقوف أو مفصول طالب أي. ز 

 .المدرسة مستوى على التعليم خدمات خطة خالل من ،ومتطلبات الوالية المحلية متطلباتال تلبية نحودراسي  تقدم وتحقيق التعليمية

 

 :37H 1/2 المادة ،71 الفصل بموجب دانةاإل أو الجنائية شكوىال

 :بها المدانين أو بجناية المتهمين للطالب التالية اإلجراءات تُنفَّذ ،½ 37H المادة ،71 الفصل س،ماساتشوست والية في العامة للقوانين وفقًا

 

a. المدرسة لمدير يجوز ، جنايةأرتكاب  فيطالبًا  بشروع شكوى إصدار عند أو ،جنايةبارتكاب  طالبًا تتهم جنائية شكوى إصدار عند 

 المدرسة في المستمر الطالب وجود أن قرر إذا المدرسة مدير حددهايُ  الوقت من سبةمنا لفترة الطالب هذا إيقاف الطالب الُملحق بها

 وأسباب الطعن على القرار في هبحق مكتوبًا إشعاًرا الطالب يتلقى أن يجب. للمدرسة ةالعام المصلحة على كبير ضار تأثير له سيكون

 .اإليقاف هذا حدوث

 

b. في  الطعن طلبها/  بطلبه كتابيًا العام المشرف إخطار الطالب على يجب. العام المشرف أمام اإليقاف في قرار الطعن في الحق للطالب

 أو وولي أمره الطالب مع استماع جلسة العام المشرف يعقد. اإليقاف نفاذ تاريخ بعد تقويمية أيام( 5) خمسة يتجاوز ال موعد في القرار

 يتمتع. االستعانة بمحام في الحق للطالب يكون الجلسة، في. الطعن تقديم البالط طلب من تقويمية أيام( 3) ثالثة غضون في عليه الوصي

بشأن  قرار العام المشرف يصدر. للطالب بديل تعليمي ببرنامج التوصية ذلك في بما المدير، قرار تغيير أو إلغاء بسلطة العام المشرف

 .باإليقاف يتعلق فيما التعليمية للمنطقة النهائي القرار هو القرار هذا يكون. الجلسة من تقويمية أيام( 5) خمسة خالل الطعن
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c.  .الشروع في أو جنايةارتكاب ب يتعلق فيما محكمةال فياإلقرار بالذنب   أو محكمة حكم على بناءً  أو جنايةفي  الطالب إدانة على بناءً ج 

 على ضار تأثير له سيكون المدرسة في ستمرالم الطالب وجود أن قرر إذا المذكور الطالب بفصل المدير يقوم قد جناية،ارتكاب 

 أيًضا الطالب يتلقى. الفصل هذا سريان قبل الفصل وأسباب إليه الموجهة بالتهم كتابيًا إشعاًرا الطالب يتلقى. للمدرسة ةالعام المصلحة

 يعقدها استماع جلسة أي قبل ساريًا الفصل يظل أن بشرط قرارا الفصل في الطعن وإجراءات الطعن في حقها/  بحقه كتابيًا إخطاًرا

 .بشأن الطعن العام المشرف

 

d. في الطعن  بطلب كتابةً، ،العام المشرف إخطار الطالب على يجب. العام  المشرفقرار الفصل أمام   في الطعن في الحق للطالب. د 

 الوصي أو وولي أمره الطالب مع ماعاست جلسة العام المشرف يعقد. الفصل سريان تاريخ بعد تقويمية أيام( 5) خمسة يتجاوز ال موعد

 له ويكون عنه، نيابة وخطية شفوية شهادة تقديم في الحق للطالب يكون ، الجلسة في. الفصل تاريخ من أيام( 3) ثالثة غضون في عليه

. للطالب بديل تعليمي جببرنام التوصية ذلك في بما  المدير قرار تغيير أو إلغاء بسلطة العام المشرف يتمتع. بمحام االستعانة في الحق

 للمنطقة النهائي القرار هو القرار هذا يكون. الجلسة من تقويمية أيام( 5) خمسة خالل بشأن الطعن اقرارً  العام المشرف يصدر

 .بالفصل يتعلق فيما التعليمية

 

e. تعويض االقتضاء، بحس ،النقاط التعليمية لكسب الفرصة المادة هذا بموجب مفصول أو موقوف طالب ألي تتاح أن يجب. ه 

 .استبعاده فترة خالل دراسي تقدم إلحراز الحاجة حسب المدرسية األعمال من وغيرها والبحوث، ،واالختبارات ،الواجبات

 

f.  .التعليمية الخدمات لتلقي الفرصة له تتاح أن يجب متتالية أيام( 10) عشرة من ألكثر المادة هلهذ وفقًا مفصول أو موقوف طالب أيو 

 .المدرسة مستوى على التعليمية الخدمة خطة خالل من ،متطلبات الواليةو المحلية المتطلبات تلبية نحو دراسي تقدم وإحراز

 

 الطاريء االستبعاد

 من الطالب استبعاد قبل مسبق وخطي شفهي إشعار تقديم / عنها عنه ينوب من أو المدرسة لمدير العملي من يكون ال قد معينة، طارئة ظروف ظل في

ا خطرً  هوجود استمرار ويشكل تأديبية بمخالفة الطالب يُتهم عندما مؤقتًا المدرسة من الطالب استبعاد / عنها عنه ينوب من أو المدرسة لمدير يجوز. مدرسةال

 من أو) المدرسة مدير تقدير في التعطيل،  أو الخطر لتخفيف متاح بديل يوجد الوأن  ،ومعنويًا ماديًا المدرسة نظام لعط ِ يُ  أو الممتلكات، أو األشخاص على

 يمثله الذي الخطر ويصف ، ذلك في والسبب االستبعاد عن كتابيًا الفور على العام المشرف / عنها عنه ينوب من أو المدير سيُخطر. ،(عنها/  عنه ينوب

 :المدير على يتعين وخاللها ،يءالطار اداالستبع ليوم التالية الدراسة أيام من( 2) يومين المؤقت فترة اإليقاف تتجاوز أال يجب. الطالب

ً  الطالب ووالد الطالب إلخطار ومعقولة فورية جهود بذل (1  ، التأديبية المخالفة ،يءالطار االستبعاد إلى الحاجة في السبب ،يءالطار باالستبعاد شفهيا

 في الحق ،الجلسة مكان/  وقت/  تاريخ ذلك في بما استماع ةجلسعقد  فرصة ،لإليقاف المحتملة المدة ذلك في بما ، المحتملة العواقب ، االتهام أساس

الئحة  في عليه المنصوص النحو على إيقافًا طويل األجل الموقوفين للطالب بها المسموح الحقوق من وغيرها ،ةالشفهي الترجمة مةخدالحصول على 

 ;CMR 53.08(3)(b) 603 قواعد ماساتشوستس

 ;CMR 53.06(2) 603الئحة قواعد ماساتشوستس  في الموضحة المعلومات ذلك في بما األمور، وأولياء للطالب خطي إشعار تقديم( 2

 

 CMR 603 الئحة قواعد ماساتشوستس  مع يتوافق بما / عنها عنه ينوب من أو المدرسة مدير مع استماع جلسةعقد ل للطالب الفرصة توفير( 3

 المدير يوافق لم ما ،(2) الدراسيان اليومان مهلة انتهاء قبل الجلسة، لحضور فرصةال مرولولي األ االقتضاء، حسب ،(3)53.08   أو   (2)53.08

 ذلك؛ بخالف االستماعسة جل فترة تمديد على والوالد والطالب
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ً  الجلسة، يوم نفس في شفهي قرار اتخاذ( 4  CMR 603 شوستسالئحة قواعد ماسات بمتطلبات يفي التالي، الدراسي اليوم يتجاوز ال موعد في ،وكتابيا

53.08(2)(c)  (2)53.08 و(d)  603   أو CMR 53.08(3)(c)  (3)53.08و(d)، االقتضاء حسب. 

 .ووسيلة انتقاله الطالب لسالمة كافية احتياطات وضع حتى تأديبية مخالفة بسبب طارئ أساس على المدرسة من الطالب بعادستبإ المدرسة مدير يقوم لن
 

  قبولإظهار العاطفة بشكل غير م

 أولياءيُخطر ،عن أول مخالفة اإلبالغعند . يشعرون بعدم الراحة أو باإلحراج اآلخرين تجعل قد بطريقة ،العناق أو التقبيل مثل ،بإظهار العاطفة يُسمح ال

 يتم لن. تأديبية إجراءات اتخاذ إلى تؤدي قد المستقبل في انتهاكات أي بأن الرعاية مقدمي/  األمور وأولياء الطالب من كلويُبلَّغ  ،الرعاية مقدمي/  األمور

 .البذيء السلوك أشكال من شكل أي مع التسامح

  اإلتجار داخل المدرسة

 والحلوى ،العلكة الحصر، ال المثال سبيل على ،األشياء هذه تتضمن. موظف أو/  و طالب بواسطة شيء أي بيع( إعادة) أو/  و اإلتجار تماًما يحظر

 .تأديبية إلجراءات السياسة هذه ينتهكون الذين الموظفين أو/  و الطالب يخضع قد. ذلك إلى ماو ،الغازية والمشروبات

 إعاقة السياق الطبيعي للنشاط اليومي في المدرسة

 تعيق طريقةب التصرف طالب ألي يحق ال. منظمة بيئة في التعلم في آخر طالب كل حقوق طالب كل يحترم عندما التعليمية أهدافها تحقيق للمدرسة كنيم

 للمعلم يجوز. الصف علممُ من قبل  التخريبي السلوك على األول الرد يأتي عموًما،. واحترام بكرامة يعاملوا أن في الحق وموظف طالب لكل. التعلم عملية

 بعد الطالب إبقاء أو بالطالب، بااللتقاء دييناإلرشا المستشارين مطالبة أو الطالب، مع مناقشة عقد أو الرعاية، مقدم/  بوالديه االتصال أو الطالب، مقعد تحريك

 السلوك، في تغيير إحداث في األولية المعلم جهود من أي فشلت إذا. سلوك الطالب لمناقشة فرصةكو انضباطية كعواقب سواء حد على الغداء أثناء أو المدرسة

 .أخرى تأديبية عواقب أو دارياإل حتجازاال تطبيق يتم وقد الفصل من الطالب استبعاد للمعلم فيجوز
 

التسبب في  المالئم، غير الجسدي واالتصال الفصل، في المالئم غير السلوك الحصر، ال المثال سبيل على التعليمية، العملية يعطل الذي السلوك يتضمن قد

ع في بإرادته يشارك طالب أي. المدرسية المعدات استخدام إساءة أو/  و مفرطة، ضوضاء حدوث  ،ياحتجاج اجتماع أو ، اعتصام أو به، حمصر غير تجمُّ

 .تأديبية إلجراءات يخضع قد المدرسة، ممتلكات في أو/  و ، ةالمدرس ساعات خالل ذلك إلى وما
 

 سيحدد. الفصل في سلوكالب يتعلق اتفاق كتابةل ،اإلداري المسؤول أو/  و الطالب/  المعلم/  للوالدين اجتماع لعقد الترتيب اإلداري المسؤول أو/  و للمعلم يجوز

 عواقب هي وما التوقعات، هذه تلبية على الطالب لمساعدة المدرسة موظفي من غيره أو/  و المعلم سيفعله الذي وما الطالب، من متوقع هو ما االتفاق هذا

 في الفصل من االستبعاد أو ،تعليمية لحصة الفصل من االستبعاد أو ،المعلمين أحد مع المدرسة بعد االحتجاز العواقب هذه تشمل قد. المناسب غير السلوك

 .الفصل من الدائم االستبعاد أو ،الطالب/  المعلم/  الوالدين اجتماع انتظار

 (37H المادة ، MGL Ch. 71)العامة  طبقًا لقوانين ماساتشوستس الموظفين على واالعتداء الخطرة واألسلحة المخدرات

a) سالح حوزنه وفي الرياضية، األلعاب ذلك في بما بالمدرسة، صلة ذات أو ،المدرسة ترعاها اسباتمن في أو ،المدرسة مقر في يتواجد طالب أي 

 الفصل العامة قوانين ماساتشوستس في محدد هو كما للرقابة خاضعة مادة أو ،سكين ،مسدس الحصر ال المثال سبيل على ذلك في بما خطير،

94C، ض لعقوبة تأدبية قد تصل إلى وتتضمن قد والهيروين، ،والكوكايين ،ريجواناالما الحصر، ال المثال سبيل على ذلك، في بما  من الفصل يتعرَّ

 . التعليمية المنطقة أو المدرسة

b) أو المدرسة ترعاها التي المناسبات في أو ،المدرسة مقر في ،التعليم موظفي من غيرهم أو علممُ  مساعد  ،علممُ  ،المدرسة مدير يعتدي على طالب أي 

ض لعقوبة تأد قد الرياضية، األلعاب ذلك في بما بالمدرسة، ةالمتعلق  .التعليمية المنطقة أو المدرسة من الفصل تتضمن بية  قد تصل إلى أوييتعرَّ

 األجهزة التكنولوجية األخرى ألغراض التعلم أجهزة القراءة اإللكترونية / أجهزة اآلي باد/
 به يسمح الذي النحو على التعليمية لفرصاألجهزة التكنولوجية األخرى فقط بغرض الحصول على ا ي باد/بأجهزة القراءة اإللكترونية / أجهزة اآل يُسمح

 ولي األمر من يُطلب فقد طالب، من الجهاز صودر إذا. المصادرة أو/  و االمتياز فقدان إلى األجهزة لهذه المناسب غير االستخدام يؤدي قد. الموظف/  المعلم

 .مهاستال الرعاية مقدم /
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الضرب   /االعتداء  / الشجار   

 يتم لن. الشجارعلي  التحريض أو ،الحث، بدء مع التسامح يتم لن. البدنية القوة إستخدام أنواع من غيرها أو الُمصارعة أو اللكم أو الدفع مع التسامح يتم لن

بشكل  شخص لمس هي الضرب. جسديًا به األذى إللحاق ما شخص ضد ونيةالقان غير القوة باستخدام تهديد أو محاولة بأنها تُعَرف اعتداءات أي مع التسامح

 وليس السلوك، يراقب الذي الموظف عاتق على تقع شجاًرا يشكل السلوك هذا مثل كان إذا ما تحديد. ذلك مع التسامح يتم ولن موافقته دون ومهين قانوني غير

 .المشاركين الطالب على

 المدرسة أو األنشطة التي ترعاها المدرسةإرشادات للمشاركة في مهام ما بعد 
 

 العتبار اليوم  القانون يشترطها التي الساعات من ألدنىللعدد ا المدرسة في حاضرين الطالب يكون أن يجب ،المناهج خارج األنشطة جميع مع الحال هو كما

 الطالب. مدرسةال ترعاه نشاط في أو المدرسة بعد ما مهمات في اركةالمش أجل من دقيقة، عشرة وخمس ساعات ثالث من يقرب ماوهي  كامالً، دراسيًا يوًما

 .المشاركة في حقهم يفقدون سوف المدرسة بعد ما مهمة أو المدرسة ترعاه الذي النشاط يوم في المدرسة خارج أو المدرسة في الموقوفين
 

 في مادة أي في رسوب درجة على الحاصلون الطالب يُعتبر ال. درسةالم بعد ما مهام/  أنشطة في للمشاركة جيد دراسي وضع في الطالب يكون أن يجب

/  مهمة وقت في رسوب( درجات) درجة لديهم الذين ،للطالب يمكن. المدرسة بعد ما مهام/  أنشطة في بالمشاركة لهم يُسمح ال قد وبالتالي جيد دراسي وضع

 .اإلدارة من خاصة مراعاة مع المشاركة ،المدرسة بعد ما نشاط

 

 بشأن النهائي القرار اإلدارة ستتخذ. السلوك قواعد مع توافقمُ  غير لسلوك نظًرا إلغاؤه يتم وقد امتياًزا، المدرسة بعد ما أنشطة/  مهام في المشاركة تعد

 .المدرسة بعد أنشطة/  مهام استحقاق المشاركة في

 

للحماية  الُمستحقة من الفئات الطالب ذلك في بما الالمنهجية، األنشطة في ركةالمشا في يةمتساو يتمتعون بفرصةجيد دراسي  وضعفي  الذين الطالب جميع

 .والتشرد ،واإلعاقة ،الجنسي والتوجه ،الجنسية الهوية ناحية من الخاصة

 

 الرياضية األلعاب في المشاركة دوالرات 10.00 عن قيمته تزيد المتوسطة المجتمعية بيمبروك مدرسةل ستحقمُ  مالي التزام لديه طالب أي على يُحظر

 .المستحقة بالديون يفي حتى ،(الرقصمناسبات ) واالجتماعية

  

أو التمييز  التنمرالتحرش أو    

 التي األنشطة جميع في الطالب جميع على ينطبق وهذا. والتمييز والبلطجة التحرش من خالية تعليمية بيئة بتوفير المتوسطة المجتمعية بيمبروك مدرسة تلتزم

 المحمية الفئات تستهدف التي التمييز التحرش بسبب أو التنمر ذلك في بما األشكال، من شكل والتمييز بأي التنمر التحرش مع التسامح يتم لن. مدرسةال ترعاها

 .الجنسي التوجه أو ،الدين أو ،الجنسية الهوية أو ،الجنس أو ،القومي األصل أو ،اللون أو ،العرق من

 :الحصر ال المثال سبيل على التمييز أولتنمرا أو التحرش تصرفات شملت قد

 غير أو مهينة مالحظات أي أو ،الشائعات أو ،النكات أو ،غاظةاإل أو ،األسماء إطالق ذلك في بما المستمرة، أو المتكررة الهجومية التصريحات •

 إنسانية

 االحصول على مصالح التخويف من أجل •

 الصريحة المطالب أو التهديدات •

  همالبس أو شخصلبا فيه المرغوب غير الجسدي لاالتصا •

 المهين الطابع ذات الصور أو المكتوبة المواد تداول أو عرض •

 بها مرحب غير إيماءات •

  ، أو التمييزالتنمرإجراءات الشكوى والتحقيق في التحرش، أو 
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 أو التحرش شكاوى جميع عن اإلبالغ يجب. الفور على المبنى بمسؤول الاالتصعليه  فيجب ، التمييز أو التنمر أو للتحرش ضحية هي/  أنه الطالب شعر إذا

 .عنه ينوب من أو المدرسة مدير إلى الطالب أو الموظفين قبل من التمييز أو التنمر

 

 المتوقع من. الوضع هذا جلعال الالزمة المناسبة الخطوات واتخاذ التمييز أو التنمر أو التحرش شكاوى جميع في الكامل التحقيق ،المتبعة الممارسات من

 .التمييز أو التنمر أو التحرش بشأن تحقيق أي في تاًما تعاونًا الطالب جميع يتعاون أن

 هذه مشاركة تمتس أنه يعني هذا. سرية معلومات أنها على التمييز أو التنمر أو التحرش في التحقيق أثناء الُمقدَّمة المعلومات جميع مع التعامل سيتم

 .فقط المعرفة إلى الحاجة أساس على اآلخرين مع المعلومات

 :التحقيق يشمل قد. ما ينوب عنه أو المدرسة مدير قِبل من التمييز أو التنمر أو بالتحرش الُمتعلَّقة شكوىال في تحقيق إجراء سيتم

 التمييز أو التنمر أو بالتحرش متهم شخص وكل الشكوى صاحب مع منفصلة خاصة مقابالت •

 واوجد إن لشهود،ا مقابالت •

 والشهود والمتهم الشكوى صاحب من مكتوبة شهادات •

 تشمل وقد الرعاية مقدمي أو األمور أولياء إخطار سيتم. مناسب إجراء باتخاذ توصيةالو بإعداد عنه ينوب من أو المدرسة مدير سيقوم التحقيق، نهاية في

 :يلي ما اإلضافية اإلجراءات

  االتفاق على ما هو ُمتوقع •

 المدرسي التأديبي اإلجراء •

 الشرطة إبالغ •

 حاالت في االنتقام أو ،التمييز أو التنمر أو التحرش عن التغاضي أو ،التمييز أو التنمر أو التحرش في تورطه يثبت طالب أي يخضع ذلك، إلى باإلضافة

 أو ،العرق بسبب المحمية لفئاتمن ا الطالب استهداف ذلك ويشمل .اإليقاف حتى التحذير من صلت تأديبية عقوبات إلى ،التمييز أو التنمر أو التحرش

 متابعةلل مقابالت بإجراء همن ينوب عن أو المدرسة مدير سيقوم. الجنسي الميل أو ،الدين أو ،الجنسية الهوية أو ،الجنس أو ،القومي األصل أو ،اللون

 .يوًما 30 مدة خالل

 .www.pembrokek12.org موقعنا على العامة بيمبروك مدارسفي  التنمرع لمن الوقاية والتدخل خطة على االطالع يمكن

  سياسة التنكيل

 والبرامج ،واألنشطة ،األندية في توحالمف القبول أو المنافسة خالل من المشاركة في الطالب جميع بحق المتوسطة المجتمعية بيمبروك مدرسة تعترف

 :يلي ما على ماساتشوستس والية في العامة والقوانين المدارس لجنة سياسة تنص". التنكيل" ممارسة المتوسطة المجتمعية بيمبروك مدرسة تحظر. الرياضية

 المدرسة ممتلكات في وجوده أثناء طالبب للتنكيل شاطن في المشاركة ،المدرسة لجنة لسيطرة خاضعة مدرسية مؤسسة أو ،موظف أو ،طالب ألي يجوز ال

 مدرسة لسيطرة الخاضعة األراضي أو المرافق تستخدم منظمة ألي يجوز ال. هموقع عن النظر بصرف ،المدرسةب له صلة أو المدرسة ترعاه حدث في أو

 .رسةالمد ممتلكات في وجوده أثناء شخص أيب للتنكيل نشاًطا تمارس أن المجتمعية بيمبروك

 أو قصد عن ضعر ِ يُ  والذي الخاصة، أو العامة الممتلكات في سواء ،طالبية بمؤسسة متعلق سلوك أي" "التنكيل بعبارة يُقصد السياسة، هذه ألغراض

 أو ،اإلكراهب نتماريأداء ال أوالوسم،  أو ،الضرب أو ،الجلد السلوك هذا يشمل. للخطر آخر شخص أي أو طالب ألي العقلية أو الجسدية الصحة بتهور

 معاملة أي أو أخرى، مادة أي أو المخدرات أو المشروبات أو الكحولية المشروبات أو الغذائية المواد من ألي القسري االستهالك أو ،للطقس التعرض

 أي أو الطالب تعرض الذي أو ،آخر شخص أي أو طالب أي سالمة أو البدنية صحةال على سلبًا يؤثر أن المحتمل من باإلكراه بدني نشاط أو ى،آخر عنيفة

 MGL Chapter العامة قوانين ماساتشوستس ."لفترة طويلة عزلال أو ،الراحة أو ،النوم من الشديد الحرمان ذلك في بما شديد، نفسي لضغط آخر شخص

269, §17. 
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 والموقع والتاريخ الوقت ذلك في بما المدير إلى ماتالمعلو هذه عن اإلبالغ ،آخر شخص أو طالبب تنكيل نشاط أنه له يبدو ما يالحظ طالب أي على يجب

 التنكيل حوادث عن باإلبالغ القانون بموجب ملزمون  التعليمية المنطقة في والموظفون الطالب. المعروضة ياتالسلوك وأنواعالمحددين  المشاركين وأسماء

 . ادثالح هذا مثل عن اإلبالغ عليه التنكيل على شاهد طالب أي. الشرطة قسم إلى

 آخر شخص أو طالبب التنكيل في يشارك طالب أي. اإليقاف تصل إلى الطالب، هذا ضد المدرسة قبل من تأديبية إجراءات اتخاذ إلى بذلك القيام عدم يؤدي قد

قوانين  :القانوني المرجع. فصللل تصل ،تأديبية إلجراءات يخضعقد  تنكيل لنشاط منظًما هأن المدير يقرر طالب أي. للفصل تصل تأديبية إلجراءات يخضعقد 

 (JIFCA#  المدرسة لجنة سياسة) 96c.2.L..G: M00.33R MC 306: 71, 18, 1 9 ماساتشوستس العامة لوائحالعامة،  ماساتشوستس

 المزاح الخشن، العبث، واالتصال الجسدي غير الضروري

 والذي ،أقرانهم مع الجسدي المزاح أشكال من شكل أي أو ،األصدقاء مع ديالجس االتصال شملي الذي المزاح الخشن ممارسة في يشاركون الذين الطالب

 .ذلك لعواقب يخضع االرتياح، بعدم يشعر ما شخًصا يجعل

. المدرسة مجتمع في األفعال هذه عادةً ما ينتج عن الجسدي األذى فإن ما، شخص إيذاء يكون ال قد العبث أو المزاح الخشن من القصد أن من الرغم على

 .غير ضروري جسدي اتصال أي في المشاركة عن االمتناع الطالب جميع على يتعين لذلك، األفعال؛ هذه مثل فهم يسيئون قد أيًضا خروناآل

 اللغة الم ستخدمة

 لغة. آخرين حضور في مستخدمة أو ،التدريس هيئة عضاءأل أو للطالب موجهة كانت سواء فاحشة،ال أو بذيئةال أو مهذبةال غير اللغة مع التسامح يتم لن

 .معها التسامح يتم ولن هينةالمُ  أو البذيئة اللغة من خطورة أكثر التهديد أو ةاإلساء

 المدرسة، واألنشطة، والرحالت الميدانية / مغادرة المدرسة دون إذن أرضترك 

 المغادرة لهم يجوز ال المدرسة، بعد طالبية همةمُ  أو ،ميدانية رحلة همحضور أو ،المدرسة أرض تواجدهم على أو ،المدرسة إلى الطالب حضور بمجرد

 .بالسالمة تتعلق خطيرة مشكلة يمثل هذا ألن مساعد أو التدريس هيئة في عضو ،علممُ  من إذن دون

 

 أو متأخرة حافلة ركوب بغرض المدرسة إلى العودة ثم المدرسة بعد ما أنشطة أو جلسات خالل إشراف، دون المدرسة، أرض بمغادرة للطالب يُسمح ال

 .الوقت هذا من االستفادة يختارون الذين للطالب الدراسي اليوم من جزًءا المدرسة بعد ما جلسات تعتبر. المنزل إلى لمواصلة الترتيب
 

 ، أو استخدام، أو توزيع، أو الوقوع تحت تأثير استخدام الكحول أو المخدراتحيازة

 أي. المخدرات أو الكحول تأثير الوقوع تحت أو االستخدام أو الحيازة مع تسامح أي يوجد ال. جريمة عدتُ  المخدرات أو للمواد الكحولية الطالب حيازة

فهو  ،المخدرات أو الكحول تأثير تحت يكون أو المخدرات أو الكحول يوزع أو يستخدم أو يمتلك طالب أي. الطالب سلوك لقواعد انتهاًكا تشكل كمية

 أن نستنتج أن المعقول منأن  ،(وجدت إن) المدرسة ممرضة مع التشاور بعد عنه، ينوب من أو المدرسة مدير رأى إذا. الطالب سلوك قواعد ينتهك

 سيتم. الطالب إيقاف سلطة ما ينوب عنه أو المدرسة مديريكون ل الكحول، أو للمخدرات مشروع غير تعاطي أو ،بيع ،توزيع ،حيازة في متورط الطالب

 .ممكن وقت أقرب في الرعاية مقدمي/  األمور أولياء إخطار

 

 حترام السلطة / التمرد / عدم االمتثالا

 هيئة أعضاء لسلطة الخضوع المتوسطة المجتمعية بيمبروك مدرسة في الطالب على يجب. الموظفين من أي من مقبول لطلب االمتثال عدم هو التمرد

 به يلتزم أن المتوقع من مبرر، غير أو مقبول غير توجيًها أو طلبًاهناك  بأن لطالبا يشعر عندما. السلوك لتعديل المباشرة للطلبات واالمتثال ،التدريس

 .اإلداري مسؤوللل ثانًيا ، المعلم إلى أوالً ( التجمع أو النشاط أو الدراسي الفصل فترة نهاية في) الحقًا يهعل يستأنف وقد التوجيه وقت في الطالب
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 األخرين احترام
  المدرسة في بالبقاء طالب ألي يُسمح ال. نوع أي من اإلكراه أو التهديد من خوف دون المدرسة إلى الذهاب في الحق ئروزا وموظف ومعلم طالب لكل

 

 .المسيئين والسلوك اللغة مع التسامح يتم لن. آخر شخص لسالمة تهديًدا يشكل كان إذا الظروف من ظرف أي تحت

 

 العرق بسبب العامة المدرسةهذه ( مثلفي ) دراسيةال دوراتالو ،متيازاتاالو ،مزاياال على الحصول ... في ضده التمييز أو شخص أي استبعاد يجوز ال"

  (MGL Ch. 76, Sec. 5) العامة قوانين ماساتشوستس ".الجنسي الميل أو القومي األصل أو الدين أو الجنسية الهوية أو الجنس أو اللون أو

. 

 جيًدا طالبًا تكون أن مسؤولية
ُملتحق بالمدرسة  طالب كل على يجب. الدراسي للفصل الرسمي بالتعليم الطالب لتزويد األول المقام في موجودة المتوسطة المجتمعية مبروكبي مدرسة

 يكونوا أن( ب) ،في الموعد المحدد الدراسية والفصول المدرسة إلى الوصول( أ: )الطالب من يتوقع. الهدف هذا تحقيق تعزز بطريقة هسلوك أن يضبط

فصل  كل أنشطة في إيجابية بطرق المساهمة( د) الفصل، في للعمل االستعداد( ج) العائلية، الطوارئ حاالت أو المرضحاالت  باستثناء يوميًا حاضرين

 .تكرارها عدم لضمان العمل أثناء مناسبة غير أفعال أي عن المسؤولية قبول( هـ) و ،دراسي

 

 الجنس أساس على تمييزال أو ،الجنسي االعتداء ،الجنسي التحرش
 ،الجنسي التحرش من خالية أجواء يوفروا وأن األوقات جميع في مهنية بطريقة المدرسي بالنظام المرتبطين األشخاص جميع يتصرف أن المتوقع من

 عمله أثناء الجنس اسأس على التمييز أو ،الجنسي االعتداء ،الجنسي التحرش في يشارك شخص أي. الجنس أساس على والتمييز الجنسي االعتداء

 .السياسة لهذه ُمنتهًكا سيكون المدرسي المجتمع في كعضو

 

 في الضحية معه تتعامل قد شخص أي منهو سلوك غير مرغوب فيه  المدرسة في الجنس أساس على والتمييز الجنسي االعتداء ،الجنسي التحرش

ة، الجنسي الشائعات ونشر الجنسية، اإليحاءات النظرات ذات أو ،التحديق: التالية بالسلوكيات يُسمح ال. بالمدرسة المتعلقة األنشطة في أو المدرسة

 مواد عرض أو/  و جنسية، طبيعة وذ فيه مرغوب غير جسدي اتصال وأي الجنسي، النشاط من أجل الضغط فيها، المرغوب غير الجنسية التعليقات

 . معادية بيئة تخلق أو جنسيًا مسيئة

 

 في به موثوق بالغ شخص إلى التحدث ،الجنس نوع أساس على تمييز أو ،جنسي اعتداء أو ،جنسي تحرش ضحية وقع أنه قديعت طالب أي على يجب

 .ممكن وقت أقرب في المدرسة

 بيمبروك شرطة قسم •

 مشرف •

 الطالبية الخدمات مدير •

 مدرسة ممرضة •

 (DCF) والعائالت األطفال أدارة •

 وقد الرعاية مقدمي أو األمور أولياء إخطار سيتم. مناسب إجراء باتخاذ والتوصية بإعداد عنه ينوب من أو المدرسة مدير سيقوم ، التحقيق نهاية في

 :يلي ما اإلضافية اإلجراءات تشمل

  االتفاق على ما هو ُمتوقع •

 المدرسية التأديبية اإلجراءات •

 الشرطة إخطار •

 حاالت في االنتقام أو ،الجنس نوع على القائم التمييز أو ،الجنسي االعتداء أو ،الجنسي التحرش يف مشاركته يثبت طالب أي يخضع ذلك، إلى باإلضافة

 .تأديبي إجراء إلى الجنس على القائم التمييز أو ،الجنسي االعتداء أو ،الجنسي التحرش

 

 الجنسي التوجه أو ،الدين أو ،اإلعاقة أو القومية، أو ،العرق على القائمة اإلهانات
 مبنى في يرمز شكلب أو ،لفظيًا أكان سواء ،الجنسي التوجه أو ،الدين أو ،اإلعاقة أو القومية، أو ،العرق أساس على اإلهانة يستخدم البط أي

 .تأديبية إلجراءات خضعسي المدرسة، اترعاه مناسبة أي في أو ـمدرسية حافلة في أو ،المدرسة على أرض أو، المدرسة

 

 المالبس معايير
  مدرسية دواعي وجود حالة في إال الحق هذا في المدرسة خلتتد ال. ارتداءها يريدون التي المالبس اختيار في الطالب حقوق األول ديلالتع يضمن



 

40 

 

 

 

 

 على اإيجابً  نعكسة تالمناسب المالبس أن وبما وداعم، آمن تعليمي مجتمع إنشاء هو المتوسطة المجتمعية بيمبروك مدرسة أهداف أحد ألن نظًرا. قانونية

 .أخرى طريقة بأي النظافة أو السالمة، الصحة، تهدد أو التعلم عملية من تنتقص مالبس أي ارتداء الطالب على فسيُحظر المدرسي، المجتمع
 

 مجتمعنا في والتأنق المالبس ألنماط باستمرار المتغيرة الطبيعة تدرك األخرى المدرسية والسلطات ،والمعلمين ،اإلدارة فإن ،" المالبس معايير" تطبيق عند

 .شبابنا وتأنق مالبس في واضحة تكون ما اغالبً  التي العابرة" الصرعات الجديدة" و
 

 االلتزام الطالب جميع من ونتوقع للطالب، عمل مكان المدرسة. ومدرستهم أنفسهمب همفخر تعكس وجذابة أنيقة مالبس ارتداء على الطالب نشجع نحن

 :سالمالب من التالية بالمعايير
 

 .ونظيفة ُمرتَّبة المالبس تكون أن يجب • 

 ،القصيرة التنورات مثل مفرط بشكل المكشوفة بالمالبس يُسمح لن. بها مسموح غيرمعاني جنسية  رموز أو مبتذلة كتابة تعرض التي المالبس • 

 .(muscle shirts) الضيقة بال أكمام قمصانالو (tank tops، والقمصان المفتوحة بال أكمام )القصيرة والشورتات

 .المالبس مفتوحة الصدر أو/  و والمالبس الفضفاضة ،للغاية والصغيرة للغاية، الضيقة بالمالبس يُسمح لن • 

 .منطفة الجذع تكشف التي قمصانالو، داخليةال مالبسال تُظهر التي المنخفضة الخصر بأحزمة السماح يتم لن • 

 .بها يُسمح لن للرقابة الخاضعة المواد أو غالتب أو الكحول إلى تشير التي المالبس •

 .بها مسموح غير األخرى النوم مالبس أو/  و المنزلية نعالالو البيجامات • 

 أغطية خلع الطالب على يجب. بذلك اإلذن من ينوب عنه أو المدرسة مدير يمنح لم ما الدراسة ساعات أثناء للرأس أغطية ارتداء للطالب يُسمح ال • 

 تم إذا. اليوم خالل المبنى أنحاء جميع في حملها يتم وأال اليوم بداية في الطالب خزانة في الرأس أغطية وضع يجب. المبنى دخولهم ردبمج الرأس

 استثناء طبية ألسباب أو الديني لالحتفال الرأس أغطية تعتبر. اليوم نهاية في إعادتهممع  الموظفين أحد بواسطة مصادرتهم تمت فقد ، ارتدائهم أو حملهم

 .القاعدة هذه من
 

 ظهور حالة في. بذلك الطقس يسمح عندما المدرسة في والنعال والصنادل، المفتوحة، باألحذية يُسمح. مناسبة رياضية أحذية/  أحذية ارتداء يجب• 

. البدنية للتربية رياضية أحذية ارتداء الطالب على يجب. مالءمة أكثر حذاء ارتداء عليها/  عليه يكون قد ،لحذائه اختياره بسبب متوازن غير طالب

 أحذية أو أحذية ارتداء الطالب من يتطلبان لهما المخطط الدرس أو النشاط كان إذا ساعة 24 مدار على إشعاًرا الطالب بإعطاء المعلمون سيقوم

 .أرضياتنا على وخطيرة زلقة ، تكونلبالستيكيةا ذات النعال واألحذية ،ذات النعال الضخمة حذيةاألو الكعب،األحذية ذات  أن تذكر يرجى. رياضية

 (.المدببة والمجوهرات السالسل مثل) للسالمة قلق مصدر أو مؤذية طبيعة ذا اللباس يكون أال يجب •

 .المالبس لمعايير بالنسبة إلى مقبولة غير أنها اإلدارة تقرر أخرى مالبس بأي يُسمح لن •

/  الوالدين بأحد االتصال منه ي طلب قد ثم ومن الممرضة مكتب في استبداله أوالً  منه ي طلب فسوف لمدرسة،ل مناسب غير شيئًا يرتدي الطالب كان إذا

 دراستهم إلى العودة من الطالب يتمكن حتى ةرياضي سراويل أو قمصان المدرسة لدى سيكون. المدرسة إلى مناسبة مالبس إحضار لطلب الرعاية مقدم

 .ممكن وقت أسرع في
 

 الدراسي الصف ىعل تأخرال

 الرعاية، مقدم/  الوالدينب تصالاال الحصر، ال المثال سبيل على خالل، من التأخير جال  ع  يُ س(. الطالب) الطالب مع التأخير مشكلة معلم كل جعالِ يُ س

 عشر من ألكثر الفصل عن يتأخر طالب أي إحالة يجب. تأديبي إجراء التخاذ اإلدارة إلى واإلحالة المعلمين، قبل من الُمحدد( اتاالحتجاز) واالحتجاز

 .الدراسي الفصلعدم الحضور إلى  في الحال هو كما ، األدارة إلى دقائق

 

 بالعنف تهديدال
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 ترعاها التي األنشطة وجميع الطالب جميع على ينطبق وهذا. العنف تهديدات من خالية تعليمية بيئة بتوفير المتوسطة المجتمعية بيمبروك مدرسة تلتزم

. وفوري شامل بشكل شكوى كل من وستحقق ،الجد محمل على العنفب تهديدبال الشكاوى جميع المتوسطة المجتمعية بيمبروك مدرسة ستأخذ. سةالمدر

 .العنفب تهديداتال حول المؤكدة التقارير بجميع الشرطة ستُبلَّغ. العنفب تهديداتال تقارير جميعبالرعاية  مقدمي أو أولياء األمور غبلَّ يُ س

 العنفب تهديدال في والتحقيق الشكوى راءاتإج

/  ولي أمر إلى التقارير جميع وسيُبل ِغ بدوره ،الطالب أو الموظفين قبل من بالعنف التهديدات جميعب من ينوب عنه أو المدرسة مدير سيُبلَّغ

 :يلي ما التحقيق يشمل وقد فالعن شكوى في من ينوب عنه أو أو المدرسة مدير سيُحقق. في التهديد للمتورطين الرعاية مقدم

 .بالعنف تهديدالب متهم شخص وكل الشكوى صاحب مع وخاصة منفصلة مقابالت •

 .واوجد إن الشهود،مع  مقابالت •

 .التحقيق بنتائج الرعاية مقدم/  ولي االمر رخط  سيُ  التحقيق، نهاية في. والشهود والمتهم الشكوى صاحب من مكتوبة شهادات •

 يتعاون أن المتوقع من. الموقف لعالج الالزمة المناسبة الخطوات واتخاذ العنفب تهديداتال جميع في كامل تحقيق إجراء متبعةال الممارسات من

 معلومات أنها على ستعامل العنفب تهديدال في التحقيق أثناء المقدمة المعلومات. بالعنف تهديدال عن تحقيق أي في كامل بشكل الطالب جميع

 ، للعنف محتملة ضحية تحديد بمجرد. فقط المعرفة إلى الحاجة أساس على اآلخرين مع المعلومات هذه مشاركة تمتس أنه يعني هذا. سرية

 :هذه تشمل قد. الضحية لحماية الالزمة الخطوات جميع ستُتَّخذ

 مؤقتًا عن بعضهم األطراف فصل •

 المدرسة من الطالب لصرف الرعاية مقدم/  ولي األمر استدعاء •

 الفصل إلى المرور إجراءات عديلت •

 الطالب مرافقة •

 الزمني الجدول تغيير •

 .يوًما 30 خالل متابعةلل مقابالت من ينوب عنه أو المدرسة مدير سيُجري

 

 

 الكافتيريا خارج/  داخل األشياء إلقاء

 أو ،الفصل في شيء أي إلقاء يؤدي قد. الكافتيريا في األخرى ءاألشيا أو الطعام إلقاء يحظر لذلك،. مهددة غير بيئة في الغداء تناول في الحق طالب لكل

 االنتظار أثناء. المستقبلية والمناسبات ،التجمعات جميعحضور  من أيًضا الطالب حظر يتم قد. تأديبية إجراءات اتخاذ إلى مناسبة أو ،تجمع أي أو ،الممرات

 .الثلج إلقاء تماًما يُحظر ، المدرسة بعد لحافلةا انتظار أو لحافالتال محطة في

 

 التبغ /استخدام   حيازة

، ممتلكات، ومرافق، ومباني مناطق جميع في أخرى تبغ منتجات أي واستخدام التدخين يُحظر ،37H المادة  71الفصل  العامة لقوانين ماساتشوستس وفقا

 يوجد في حيازته الذي الطالب(. وغيرها وعلب الثقاب الوالعات مثل) األدوات حيازة أو/  و التبغ منتجات حيازةب يُسمح لن. العامة أراضي المدارسو

 األشخاص جميع رعتبفسيُ  ،( مغلق حمام في ،الالمث سبيل على) الطالب من مجموعةناحية  من قادم دخان اكتشاف في حالة. مدخنًا يعتبر مثشتعلة سيجارة

 استنشاق الدخان. معدات أو اإللكترونية السجائر استخدام أو حيازة باتًا منعًا يُمنع. مدخنين

 

 المتوسطة المجتمعية بيمبروك مدرسة في مقبولة غير أشياء
 .التعليمية العملية لعط ِ تُ  أو تُشتت كانت إذا المواد بمصادرة المدرسة ستقوم. مقبولة غير تكون قد التي العناصر جميع القائمة هذه تسُرد ال قد

 

 ذلك في بما) والسالسل ،(jackknivesمتعددة األغراض )والسكاكين  والسكاكين، ،الرذاذ وكولونيا ،لمدرسةإلى ا البخاخات علب إحضار للطالب يجوز ال

 ذلك في بما) النارية واأللعاب الفيديو،/  اإللكترونية واأللعاب اإللكترونية، والسجائر ، والوالعات المائية، والمسدسات والبنادق، ،(سالسلال ذات المحافظ

 مع تتداخل أو خطيرة اعتبارها يمكن أخرى مواد وأي وأحذية التزلج الدوارة، ،الليزر أقالم الليزر، ومؤشرات ،(جرات الُمحدثة للرائحة الكريهةوالمتف البُمب،
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 يخضع. تحديده يتم وقت يف الرعاية مقدم/  ولي األمر إلى المصادرة المواد وتُعاد الرعاية، مقدم/  ولي األمر ويُخطر ،(األشياء) الشيء سيُصادر. التعلم بيئة

 .الطالب سلوك لقواعد وفقًا تأديبية إلجراءات المدرسة إلى مقبولة غير أشياء يحضرون الذين الطالب

 

 

 

 والسرقة التخريب
 يشكل مسبق إذن دون آخر شخص ملكية أخذ. تخريبًا يشكل ،والموظفين الطالب ممتلكات أو ،المدرسية الممتلكات تدمير أو ،اإلضرار أو ،دتعمَّ المُ  التشويه

 .تأديبية إجراءات اتخاذ إلى السرقة أو التخريب أعمال تؤدي قد. سرقة


