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 معلومات االتصال بالمدرسة 

 المدارس الحكومية في مدينة لين 

 781.593.1680 01905شارع بينيت، بمدينة لين، بوالية ماساتشوستس  100 - برنامج التمريض المدرسي 

 االبتدائية أبورن 
409 Park Avenue  01902مدينة رفير، بوالية ماساتشوستس 

 7320-477 (781) مدير مؤقت   ، جيل برادلي

 بريكيت االبتدائية 
123 School Street  01902مدينة رفير، بوالية ماساتشوستس 

 7333-477 (781) المدير   ، شيرلي ألبرت بنديكت

 كالهان االبتدائية 
 01905أوكالجان واي لين، بوالية ماساتشوستس   200

 7340-477 (781) ، مدير جيمس كينيسون

 كوبيت االبتدائية 
 01902شارع فرانكلين، بوالية ماساتشوستس    40

 7341-477 (781) بيتر فيسيلي، القائم بأعمال المدير 

 كونري االبتدائية 
 01905شارع ليم لين، بوالية ماساتشوستس   50

 7344-477 (781) مدير مؤقت   ، إليزبيث دنيجان

 دريوز االبتدائية 
 01905شارع هود لين، بوالية ماساتشوستس   34

 7350-477 (781) باتريشا هيربت، المدير 

 فالون االبتدائية 
 01905، بوالية ماساتشوستس  روبنسن  100

 7401-477-781 كونواي، مدير -تاكيس نانسي 

 فورد االبتدائية 
 01902هولينجورث، بوالية ماساتشوستس   49

 7475-477 (781) مدير مؤقت   ، ايمي نيريش

 هارنجتون االبتدائية 
 01902ديكستر، بوالية ماساتشوستس  21

 7380-477 (781) ، مدير ليزا جوسي

 هود االبتدائية 
 01902أوكود أفينو، بوالية ماساتشوستس  24

 7390-477 (781) المدير   ، جيسيكا إخومو

 انجالز االبتدائية 
1 Collins Street Terrace 01902، مدينة لين، بوالية ماساتشوستس 

 7400-477 (781) المدير   ، فرانجي كروز

 تومسون االبتدائية -لينكولن 
 01905لين، بوالية ماساتشوستس    115

 7460-477 (781) ماري فورستر، مدير 

 لين وودز االبتدائية 
 01904أوكود أفينو، بوالية ماساتشوستس  31

 7433-477 (781) الين فريتز، مدير 

 سويل أندرسون االبتدائية 
 01905لين، بوالية ماساتشوستس  25

 7444-477 (781) مدير مؤقت   ، نيكول أوليري

 شوميكر االبتدائية 
 01904طريق ريجينا، لين، بوالية ماساتشوستس  26

 7450-477 (781) ، المدير كريستينا كوليال

 سيسون االبتدائية 
 01904أكونومو افينو، لين، بوالية ماساتشوستس  58

 7455-477 (781) جين فرانكلين، مدير 

 تراسي االبتدائية 
 01905والنت، لين، بوالية ماساتشوستس  35

 7466-477 (781) مدير مؤقت   ، كندوي فالديز

 واشنطن االبتدائية 
 01902بلوزوم، لين، بوالية ماساتشوستس  58

 7401-477 (781) أنتوني فري، مدير 

 الثانوية - ليري اإلعدادية- فيتو
 01902نورث كومون، لين، بوالية ماساتشوستس  33

 3007-268-781 ، مدير سكالي- دورجينموارا  

 ربيد اإلعدادية 
 01905أوكالجان واي لين، بوالية ماساتشوستس   90

 7330-477-781 جولي لوف، مدير 

 ثوجورد مارشال اإلعدادية 
 01902بروكلين، لين، بوالية ماساتشوستس  100

 7360-477-781 مدير مؤقت   ،ستيفاني دوسيت 

 اإلعدادية بيكرينج  
 01904أكونومو افينو، لين، بوالية ماساتشوستس  70

 7440-477-781 كيفين ريتروس، مدير 

 كالسيكال الثانوية 
 01905أوكالجان واي لين، بوالية ماساتشوستس   235

 7404-477-781 آمي دان، القائم بأعمال المدير 

 انجلش الثانوية 
 01902ماساتشوستس جودبريدج، لين، بوالية  50

 7366-477-781 المدير   ، جون براغا

L.V.T.I . 
 معهد لين الفني المهني 

 01905نيبتون، لين، بوالية ماساتشوستس  شارع   80

 7420-477-781 مدير   ، فريد جالو

  مديرة المدرسة  ، ماري كيناهان ليتل الينرز الطفولة المبكرة 

  المدير  ، فابيانو هيذر  إيرلي كوليدج هاي سكول 
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 األمر معلومات ولي 

 

 الترحيب مركز 

( يقدم ألولياء األمور واألوصياء معلومات بخصوص  األمر)والذي يعرف سابقاً باسم مركز معلومات ولي    العامة  لين  التابع لمدارس  الترحيبمركز  
دة  النظام المدرسي الخاص بهم. يقوم مركز الترحيب بتوجيه األسر خالل العملية الخاصة بتسجيل الطالب للمدارس، ومساعدة جميع أسرنا المتعد

والـأثير على المجتمع    االزدهارالهم حتى يتسنى لهم  الثقافات واللغات في العثور على مصادر وخدمات محلية ضرورية لتدعيم التعليم الخاص بأطف
 األكبر والعالم. 

 هي: المعتادة العمل  ساعات 

 . مساءً  3:45 -صباًحا   7:45لخميس حتى ا االثنين •

 )من أبريل حتى سبتمبر( .مساءً  7:45 – صباحاً   7:45ساعات ممتدة بالثالثاء  •

 مساًء.  12:00 -صباًحا   7:45الجمعة  •

 هي:  اإلجازات وساعات العمل في الصيفأسابيع 

 مساًء.  2:45 -صباًحا   7:45لخميس وا ، األربعاءاالثنين •

 مساًء. )من أبريل حتى سبتمبر( 7:45 – صباحاً   7:45ساعات ممتدة بالثالثاء  •

 مساًء.  12:00 -صباًحا   7:45الجمعة  •

للحصول على معلومات بشأن خطة إزالة التمييز العنصري الطوعية، وسياسة    8796-592-781الزيارة أو االتصال بنا على رقم  التكرم بيرجى  
 المدرسي.  االختيارالفروض المدرسية الخاصة بالطالب، من خالل نظام 

 إجراءات التسجيل 

 الترحيب: للحصول على أحدث المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لمركز 

http://www.lynnschools.org/departments/welcome_center.shtml 

.  مدارس لين العامة ركز الترحيب لتسجيل طالب جديد في تشرح قائمة مراجعة المستندات الموجودة في الصفحات التالية الوثائق التي يحتاجها م

 يرجى التحقق من الموقع أعاله للحصول على التحديثات. 

 لمدة تصل إلى ثالث سنوات بعد التسجيل.  Dr. James L. McGuinnessيمكن االحتفاظ بسجالت تسجيل الطالب في ملف في مبنى إدارة 

 

 مشاركة األسرة 

 

 العائالت بالموارد المستجيبة ثقافيًا أثناء التسجيل ويدعم العائالت للعب دور نشط في تعليم أطفالهم.يربط مركز الترحيب 

 Welcomeيرجى زيارة "  ، للحصول على معلومات محدثة حول الموارد مثل الصحة والغذاء والعديد من موارد المجتمع األخرى 

Center/Centro de Bienvenida Lynn Public Schoolsالفيسبوك.  " على 

 اللغة اإلسبانية متاحة ب تشارلي   -جديد أدناه  نموذج 
 
 

http://www.lynnschools.org/departments/welcome_center.shtml
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Lynn Public Schools 

 Bennett St. Lynn, MA 01905 100  –مركز الترحيب 

 ( 781) 598- 3160فاكس   –( 781) 592-8796هاتف 

 القائمة المرجعية للمستند 

 

 

تناول أو    لن يتممركز الترحيب.  يجب على جميع العائالت التي تقوم بتسجيل طالب جديد في مدارس لين العامة إحضار المستندات المطلوبة التالية أو إرسالها بالبريد إلى  

 معالجة طلبات التقديم من دون تلك المستندات. 

 ما يلي:   جميع

     )بطاقة تسجيل    I-94شهادة ميالد الطفل، أو نموذج  •
 الوصول والمغادرة( 

 سجل تطعيمات الطفل المحدث  •

 الوصي مثل:  / األمربطاقة هوية مصورة سارية لولي   •

يكي، الهوية  األمريكي، بطاقة جواز السفر األمرنسخة من جواز السفر 

يكية، بطاقة اإلقامة الدائمة، بطاقة عبور الحدود، رخصة  األمرالعسكرية 

القيادة أو بطاقة هوية مصورة أخرى تابعة للوالية صادرة من قسم المركبات،  

جواز سفر صادر من حكومة أجنبية، بطاقة تصريح العمل، بطاقة التعريف  

 (. االنتقالية)إدارة المساعدات  DTAالقنصلية، بطاقة  

 المنزلية )أنظر النماذج(استبيان اللغة  •

 العرقي )أنظر النماذج(  االستبيان •

 الموافقة الطبية )أنظر النماذج(  •

من   • صادرة  القانونية  الوصاية  بالحضانة/  الخاصة  الوثائق 

 محكمة األسرة )إذا كان ممكناً(    

التعليمية • التجربة  استبيان  الروضة:  بمرحلة  للقيد      بالنسبة 

 المبكرة ببرنامج الطفولة    

فوق:   • فما  السادس  الصف  سجالت  طالب  طلب  نموذج 

 الطالب* )أنظر النماذج(   

  واالنضباطسيتم طلب النسخ الرسمية من المدارس السابقة بما يشمل الحضور 

( فسيتم طلبه أيضاً، في  .I.E.Pالمدرسي. إذا كان لدى الطالب برنامج تعليم فردي )

 الوالدين. حالة عدم إحضاره من قبل  

 

 ما يلي:   أحد
يجب أن يتم طباعة مستندات اإلقامة بصورة مسبقة والتي تتضمن اإلسم  

 والعنوان الحالي لولي أمر/ وصي الطالب. 

يوماً   60فاتورة مرافق )ليس للهاتف الخلوي( بتاريخ ضمن الـ  •
 األخيرة. 

سند ملكية، نهائي أو دفعة مالية للرهن العقاري بتاريخ   •

 يوماً األخيرة.  60ضمن الـ  

 فاتورة الضريبة العقارية بتاريخ ضمن العام الماضي.  •

، أو إفادة 8كحد أدنى(، اتفاق القسم   1حالي )بمدة عام   إيجار عقد   •

 خطية كتابية بمحل اإلقامة )أنظر النماذج( 

• W2 Form    بيان األجور والضرائب السنوي( بتاريخ ضمن(

 يوماً األخيرة.  60العام، أو كشف مرتب بتاريخ ضمن الـ  

يوماً    60بتاريخ ضمن الـ    االئتمان كشف حساب بنكي أو لبطاقة   •

 رة. األخي

يوماً   60خطاب من وكالة حكومية معتمدة* بتاريخ ضمن الـ   •

 األخيرة. 

(، إدارة خدمات  DORإدارة اإليرادات )*الوكاالت الحكومية المعتمدة:  
(، إدارة خدمات  DTA)  االنتقالية(، إدارة الخدمات DCFاألطفال واألسر )

أو أي تواصل على ورقة رسمية   االجتماعي(، الضمان  DYSالشباب )
 ماساتشوستس  لكومنولث 

ليمية التي يقوم هو/  في محل اإلقامة يعد خرقاً لقانون والية ماساتشوستس وهو خاضع للغرامات اليومية لكل يوم يرتاد الطالب فيه المدرسة خارج المنطقة التع   االحتيال

 هي بالسكن بها قانونياً. 

 اشتراطات سن القبول 

 )عمر خمسة أعوام(برنامج الروضة 
 2016سبتمبر،  1و 2015سبتمبر،  1مولود بين 

 )عمر ستة أعوام(الصف األول 
 2015سبتمبر،  1و 2014سبتمبر،  1مولود بين 

   للمزيد من المعلومات قوموا بزيارة قسم معلوماتنا على الموقع اإللكتروني لمركز الترحيب

 http://www.lynnschools.org/departments/welcome_center.shtml 

 Bennett St. Lynn, 01905 100، قوموا بإرسال مظروف التسجيل عن طريق البريد، أو إحضاره إلى مدارس لين العامة، مركز الترحيب 

 (781) 598-3160فاكس   –(  781) 592-8796يرجى التواصل معنا إذا راودتكم أية أسئلة، رقم الهاتف 

 1 2022/ 07تمت المراجعة 
 
 

http://www.lynnschools.org/departments/welcome_center.shtml
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 تطعيم الطالب 

ما لم  )للصحة العامة من أجل القيد والحضور في المدرسة.  ماساشوستسإدارة الخاصة بتشترط مدارس لين العامة امتثاال لجداول التطعيم التي 

 ( يكن هناك إعفاء طبي أو ديني أو قد تم تحديد الطالب بأنه بال مأوى

يجب   ، باإلضافة إلى ذلك نرج تقديم نسخة من التطعيمات المحدثة وتوثيق الحالة البدنية )بما يشمل مستند السل( إلى مركز الترحيب بوقت التسجيل. 

 على الطالب المسجلين في رياض األطفال أو رياض األطفال تقديم دليل على فحص التسمم بالرصاص. 

https://www.mass.gov/info-ة ماساتشوستس بشكل سنوي على الموقع اإللكتروني التالي: يتم نشر اشتراطات التطعيم لمدارس والي

-requirements-camp-and-immunizations#school-details/school 

. يرجى تفقد الموقع اإللكتروني المذكور أعاله للحصول على آخر  الصفحات التالية  في 2022بشهر مارس الخاصة  االشتراطاتتم تدوين  
   المستجدات.

 الفحوصات البدنية 

ألطفال المدارس في غضون عام واحد قبل دخول  فحوصات جسدية  CMR 200 105تتطلب لوائح التعليم لوالية ماساتشوستس الموجودة في  

 .سنوات بعد ذلك 4أو   3يوًما بعد دخول المدرسة وعلى فترات من  30المدرسة أو في غضون 

يجب أن يكون لدى جميع طالب رياض األطفال والصفوف الرابع والسابع والصف العاشر والوافدين الجدد نسخة من   ، العامة  لينفي مدارس 

 لمحدث في سجلهم الصحي. يلزم إجراء التمارين البدنية قبل ممارسة الرياضة سنويًا قبل مشاركة الطالب في ألعاب القوى التنافسية الفحص البدني ا

 الفحص في المدرسة 

 يتم إجراء الفحوصات التالية في مدارس لين العامة: 

قياس الطول والوزن لجميع طالب الصف   CMR 200  105تتطلب لوائح التعليم لوالية ماساتشوستس الموجودة في  الطول والوزن. •
فيجب عليهم إرسال طلب كتابي إلى ممرضة    ، والعاشر. إذا كان اآلباء / األوصياء ال يريدون أخذ قياس طفلهم ، والسابع  ،والرابع األول،

 المدرسة في بداية العام الدراسي. 

يجب   ، يوًما بعد دخول المدرسة  30. تتطلب لوائح التعليم في والية ماساتشوستس أيًضا أنه عند دخول رياض األطفال أو في غضون النظر •
السابقة. إذا فشل الطالب أو كان يعاني من تأخر   12ل األشهر الـ على الوالد أو الوصي تقديم شهادة بأن الطالب قد اجتاز فحص الرؤية خال 

فيجب تقديم دليل على إجراء فحص شامل للعين إلى ممرضة المدرسة. سيتم إجراء فحص الرؤية داخل المدرسة في عام    ، في النمو العصبي
ومرة واحدة في   ، ى الثامن )عادةً الصف السابع(مرة واحدة في الصفوف من السادس إل ، االلتحاق بالمدرسة وسنوياً حتى الصف الخامس 

 (. 10الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر )عادةً الصف 

مرة   ، . تتطلب لوائح التعليم في والية ماساتشوستس أيًضا إجراء فحص السمع في سنة االلتحاق بالمدرسة وسنوياً حتى الصف الثالثالسمع •
 (. 10ومرة واحدة في الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر )عادةً الصف   ، دةً الصف السابع(واحدة في الصفوف من السادس إلى الثامن )عا

سيتم فحص طالب الصف الخامس إلى التاسع سنويًا من قبل   ، 57§   71. وفقًا لقوانين ماساتشوستس العامة الفصل فحص وضعية الجسم •
 إلغاء االشتراك إلى المنزل قبل الفحص. ممرضة المدرسة بحثًا عن الجنف. سيتم إرسال إخطارات المعلومات و

فحًصا سريًا الستخدام   SBIRTيعد   ، 97§  71الفصل   ، وفقًا لقوانين والية ماساتشوستس العامة الفحص والتدخل الموجز واإلحالة للعالج. •
والمواد األخرى. الهدف هو إعالم الطالب بأننا جاهزون لتعزيز القرارات الصحية ومساعدتهم في الحصول على الدعم   والمارياناالكحول 
الستخدام المواد المخدرة. سيتم فحص طالب الصفين السابع والتاسع. سيتم إرسال إخطارات المعلومات وإلغاء االشتراك إلى   األمرإذا لزم 

 الب أيًضا إلغاء االشتراك في يوم الفحص. المنزل قبل الفحص. يمكن للط
 
 

 توجد نماذج جديدة أدناه 
 

https://www.mass.gov/info-details/school-immunizations#school-and-camp-requirements-
https://www.mass.gov/info-details/school-immunizations#school-and-camp-requirements-
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 § 2022-2021اشتراطات التطعيم الخاصة بمدارس والية ماساتشوستس في 

 تطعيم الطالب قبل التقديم أو القبول في المدرسة. CMR 220.000 105أُعدت اشتراطات التطعيم الخاصة بمدارس والية ماساتشوستس بموجب تفويض من 

أو برنامج   على جميع الطالب بمن فيهم األفراد من بلدة أخرى ممن يقومون بارتياد أو زيارة فصول دراسية أو برامج تعليمية كجزء من زيارة أكاديمية االشتراطات تطبق 
 عاماً.  18على جميع الطالب، حتى إن كانوا بعمر أكبر من  االشتراطاتتبادلي. تطبق 

ضانة/ رياض األطفال الح
 †¶ 

 
تطبق    .  ACIPلممارسات التحصين    االستشاريةبه من قبل اللجنة    الموصي لجدول التطعيم  عام أن يتلقوا التطعيمات المتناسبة مع أعمارهم طبقاً    2ينبغي على الحاضرين > 

أو الروضة    0على األطفال بفصول رياض األطفال بالمراحل الروضة    االشتراطاتعام. كما تنطبق هذه    2المدونة في الجدول أدناه على جميع الحاضرين ≤    االشتراطات
1  . 

Hib/   لقاح اإلنفلونزا
 البكتيرية 

 يتم تحديد عدد الجرعات عن طريق المنتج الخاص باللقاح والعمر الذي بدأت به تقديم مجموعة اللقاحات األساسية  جرعة؛  1-4

DTaP/   الثالثي
- الكزاز- "الدفتريا

 السعال الديكي" 

 جرعات  4

Polio/  جرعات  3 شلل األطفال 

Hepatitis B/ 
 الكبدي  االلتهاب

 يقبل دليل بوجود مناعة من المختبر  جرعات؛  3

MMR/    الحصبة
والنكاف والحصبة  

 األلمانية 

 يجب إعطائها عند إتمام العام األول أو بعده؛ يقبل دليل بوجود مناعة من المختبر ؛ 1جرعة 

Varicella /   الجديري
 المائي 

 يجب إعطائها عند إتمام العام األول أو بعده، يقبل تاريخ موثق باإلصابة من الجديري المائي* أو دليل بوجود مناعة من المختبر  ؛1جرعة 

6 -الصفوف من الروضة  
 †¶

 

 أعوام.  5، تنطبق اشتراطات الروضة على جميع الطالب ≤ غير المصنفة بالنسبة للصفوف 

 
DTaP/  الثالثي 

- الثنائي فقط "الدفتريا /DTجرعات إذا تم إعطاء الجرعة الرابعة عند إتمام العام الرابع أو بعدها. يقبل لقاح  4تقبل  جرعات؛ 5
 .DTaPلكزاز" عند توافر خطاب يوضح وجود مانع طبي للقاح ا

 
Polio/  شلل األطفال 

أشهر من الجرعة السابقة، أو تصبح الجرعة الخامسة   6يجب إعطاء الجرعة الرابعة عند إتمام العام الرابع أو بعده و ≤  جرعات؛ 4
 أشهر من الجرعة السابقة 6جرعات إذا تم إعطاء الجرعة الثالثة عند إتمام العام الرابع أو بعده و ≤   3ضرورية. تقبل 

Hepatitis B/ 
 الكبدي  االلتهاب

 يقبل دليل بوجود مناعة من المختبر جرعات؛  3

MMR/    الحصبة
والنكاف والحصبة  

 األلمانية 

يقبل  يوماً من الجرعة األولى؛  28يجب إعطاء الجرعة األولى عند إتمام العام األول أو بعده ويجب إعطاء الجرعة الثانية ≤  جرعة؛ 2
 دليل بوجود مناعة من المختبر 

Varicella /   الجديري
 المائي 

يقبل  يوماً من الجرعة األولى؛  28ة ≤ يجب إعطاء الجرعة األولى عند إتمام العام األول أو بعده ويجب إعطاء الجرعة الثاني  جرعة؛ 2
 تاريخ موثق من اإلصابة بالجديري المائي* أو دليل بوجود مناعة من المختبر 

 

 أسئلة عن تطبيق موافقتكم القانونية.  § يطرح

في حالة قيام المدرسة   8( على الطالب الداخليين في الصفوف ما قبل الروضة حتى 12-11و 10- 7اشتراطات لقاح المكورات السحائية أيضاً )أنظر الصفوف  تنطبق¶ 
 . 12-9بدمج تلك الصفوف بالمدرسة ذاتها الخاصة بالطالب في الصفوف 
الدينية )تصريح    االستثناءاتقاح ما يعد ممنوع طبياً للطالب( سنوياً في بداية العام الدراسي وينبغي تجديد  † ينبغي تجديد االستثناءات الطبية )تصريح من طبيب يوضح أن ل

 عاماً، يوضح أن اللقاح يخالف معتقدات دينية معتنقة( سنوياً في بداية العام الدراسي.  18الوصي إذا كان الطالب >   /األمرمن الطالب، أو ولي  

الوصي للجديري المائي، من قبل طبيب، ممرض   /األمربالجديري المائي يتضمن تشخيص بالجديري المائي، أو تفسير لوصف من ولي تاريخ موثق من اإلصابة   *
 ممارس، مساعد طبيب، أو من ينوب عنه.

 
 ، والجامعة )معاهد ما بعد التعليم الثانوي( 12-11، الصفوف 10-7أنظر الصفحات التالية للصفوف 

  2022ماس   4ساري من:   2022-2021شعبة التطعيمات للعام الدراسي  MDPHإدارة ماساتشوستس للصحة العامة 

https://www.mass.gov/regulations/105-CMR-22000-immunization-of-students-before-admission-to-school
https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/index.html
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 § 2022-2021اشتراطات التطعيم الخاصة بمدارس والية ماساتشوستس في 

أو برنامج   على جميع الطالب بمن فيهم األفراد من بلدة أخرى ممن يقومون بارتياد أو زيارة فصول دراسية أو برامج تعليمية كجزء من زيارة أكاديمية االشتراطات تطبق 
 عاماً.  18على جميع الطالب، حتى إن كانوا بعمر أكبر من  االشتراطاتتبادلي. تطبق 

12-7الصفوف 
 †

 

 عام.  12على جميع الطالب ≤  7، تنطبق اشتراطات الصف غير المصنفة بالنسبة للصفوف 

 
Tdap/  الثالثي  

 التحفيزي 

 Tdapبجرعة  االعتداد الثالثي األساسية أو تطعيم استدراكي مناسب للعمر. قد يتم  / Dtapمع سجل من مجموعة تطعيم  جرعة؛ 1
بوقت سابق كجزء من جدول تطعيم   Tdapعام إذا تم إعطاء  12-11أعوام، ولكن يوصى بجرعة عند عمر   7المقدمة عند ≤ 

 األخيرة  Tdapأعوام على جرعة  10إذا كان قد مر ≤  Tdapأو  Tdاستدراكي. يجب إعطاء 

 
polio/  شلل األطفال 

أشهر من الجرعة السابقة، أو تصبح الجرعة الخامسة   6رابع أو بعده و ≤ يجب إعطاء الجرعة الرابعة عند إتمام العام ال جرعات؛ 4
 أشهر من الجرعة السابقة 6جرعات إذا تم إعطاء الجرعة الثالثة عند إتمام العام الرابع أو بعده و ≤   3ضرورية. تقبل 

Hepatitis B/ 
 الكبدي  االلتهاب

 عاماً أو بعدها.   18عند بلوغ    Heplisav-Bجرعة من  2يقبل دليل بوجود مناعة من المختبر. يُقبل إعطاء جرعات؛  3

MMR/    الحصبة
والنكاف والحصبة  

 األلمانية 

يقبل  يوماً من الجرعة األولى؛  28يجب إعطاء الجرعة األولى عند إتمام العام األول أو بعده ويجب إعطاء الجرعة الثانية ≤  جرعة؛ 2

 دليل بوجود مناعة من المختبر 

Varicella /  
 الجديري المائي 

يوماً من الجرعة األولى؛   28يجب إعطاء الجرعة األولى عند إتمام العام األول أو بعده ويجب إعطاء الجرعة الثانية ≤  جرعة؛ 2

 يقبل تاريخ موثق من اإلصابة بالجديري المائي* أو دليل بوجود مناعة من المختبر 

 لقاح المكورات السحائيةاشتراطات 

 
 8-7الصفوف 

وال يقوم   B(. ال يشترط إعطاء لقاح المكورات السحائية  MCV4)يعرف مسبقاً بـ   MenACWYمن   1يشترط إعطاء جرعة   جرعة؛ 1
 بتلبية هذا الشرط. 

 ‡ 12-11الصفوف 
أسابيع من الجرعة   8عاماً أو بعدها و ≤  16( عند إتمام  MCV4)يعرف مسبقاً بـ   MenACWYيجب إعطاء جرعة ثانية من  جرعة؛ 2

 وال يقوم بتلبية هذا الشرط.  Bعاماً أو بعدها. ال يشترط إعطاء لقاح المكورات السحائية  16عند إتمام    إعطاؤها إذا تم  1السابقة. يُقبل بجرعة 

 

 الجدول التدريجي للقاح المكورات السحائية 

 2021 -2022 2022 -2023 2023 -2024 

 10-7الصفوف  9-7الصفوف  8-7الصفوف  MenACWYجرعة من  1

 12-11الصفوف  12-11الصفوف  12-11الصفوف  MenACWYجرعة من  2

 

 أسئلة عن تطبيق موافقتكم القانونية. تطبق اشتراطات المدرسة على المستوى المحلي.  § يطرح
الدراسي وينبغي   في بداية العام  للطالب( سنوياً  الدينية    االستثناءاتتجديد  † ينبغي تجديد االستثناءات الطبية )تصريح من طبيب يوضح أن لقاح ما يعد ممنوع طبياً 

 عاماً، يوضح أن اللقاح يخالف معتقدات دينية معتنقة( سنوياً في بداية العام الدراسي.  18الوصي إذا كان الطالب >  /مراأل)تصريح من الطالب، أو ولي  

الوصي للجديري المائي، من قبل طبيب، ممرض   /األمرتاريخ موثق من اإلصابة بالجديري المائي يتضمن تشخيص بالجديري المائي، أو تفسير لوصف من ولي   *
 ساعد طبيب، أو من ينوب عنه.ممارس، م 

 عاماً.  16في حالة تطابق حتى يبلغوا  11عاماً في الصف  15يعد الطالب ممن هم بعمر   ‡
 

  2022مارس   4ساري من:   2022-2021شعبة التطعيمات للعام الدراسي  MDPHإدارة ماساتشوستس للصحة العامة 
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 حاالت الطوارئاإلغالق في 

 لن يتم السماح بأي أنشطة خارجیة ترعاها المدرسة خالل العواصف الرعدية. 

)نظام اتصال من المدرسة إلى ولي األمر(. كما سيتم أيًضا نشر جمیع اإلخطارات في موقع   Connect-Ed NTIوسیتم االتصال بأولیاء األمر/األوصیاء عن طريق 

 . يشمل "إخطار عدم الذهاب إلى المدرسة" في المراحل االبتدائیة، مرحلة ما قبل الحضانة ومرحلة الحضانة. www.lynnschools.orgمدارس لين العامة على الويب 

طورات والقرارات خالل  كما يحق للمشرف إغالق المدرسة مبكًرا في حالة وجود مخاطر تتعلق بالمناخ. سیعمل المشرف على إخطار رئیس مجلس إدارة لجنة المدرسة بالت 

 ت طوارئ المناخ. يحتفظ أولیاء األمور بمسؤولیة سالمة أطفالهم في أيام المناخ السیئ عندما تكون المدرسة في اجتماع. أيام حاال

ن العامة على الويب  في حاالت المناخ العاصف الذي ينتج عنه وجود إخطار بعدم الذهاب إلى المدرسة، يمكنك العثور على المعلومات المطلوبة على موقع مدارس لي

http://www.lynnschools.org . 

 سیتم بث إخطارات الراديو والتلفزيون كما يلي:

 WBZ، WCVB، WRKO، WBURمحطات الراديو   •

 ص.  8:00و   6:45الساعة   بین  7و 5و  4قنوات التلفزيون/المحلیة  •

 قنوات التلفزيون المجتمعي:  •

 38و  37و  Verizon 36قنوات  - 22و 15و Comcast 3قنوات  •

https://lynntv.org/ – www.letv15.net 

 المدرسة. حول حاالت إلغاء  911يجب على الطالب عدم االتصال بالمدرسة أو الشرطة أو 
 

 مواقع ويب مدارس لين العامة 

 
 Lynn Public. يوفر هذا الموقع معلومات قيمة حول سياسات وإجراءات وخدمات  www.lynnschools.orgهو    Lynn Public Schoolعنوان موقع الويب لمدرسة  

Schools . 
 
 

https://lynntv.org/
http://www.letv15.net/
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 التعلیمیة  لينقناة  

 تبث اجتماعات لجنة المدرسة والمناسبات المدرسیة واألنشطة المدرسية واجتماعات أولیاء األمور والبرامج التعلیمیة.  –www.letv15.net  –التعلیمیة لين قناة  

 . Verizon 36، قناة  Comcast 15قناة 
 

 درسة المجدولة المنظمة في المبنىاجتماعات لجنة الم يتم عقد 

 العامة يومي الخمیس الثاني واألخیر من  ليناإلداري لمدارس  

 كل شهر خالل السنة الدراسیة. 

 لين إدارة مدارس 

 المبنى اإلداري

 01905 شارع بينيت، مدينة لين، بوالية ماساتشوستس  100

www.lynnschools.org 

 سیتم بث اجتماعات لجنة المدرسة على الهواء "مباشرة" 

• Webcast Live Stream 

• Comcast Channel 22 

• Verizon Channel 37 

 ال توجد اجتماعات منتظمة مجدولة في شهري يوليو وأغسطس. 

 www.lynnschools.org-المنشورة يمكنك أيًضا زيارة تقويم المدينة على اإلنترنت لمعرفة االجتماعات والتحديثات 

 
 
 

 المتطوعين /أولیاء األمورمشاركة 

عا، سنتمكن من االحتفال يتم تشجیع أولیاء األمور وأفراد المجتمع على االشتراك في مدارستنا. فنحن نرحب بمشاركتكم ودعمكم خالل السنة الدراسية. فمن خالل العمل م
اث الخاصة، اتصل بناظر مدرسة  مجلس تحسین المدرسة أو خطة تحسین المدرسة أو المشروعات/األحد/PTA-PTOبإنجازات طالبنا. إذا كنت ترغب في المساعدة مع  

 طفلك. 

 مجالس التحسين المدرسي 

جميع االجتماعات مفتوحة للجمهور ونرحب بحضوركم. يتم    بأمر القانون، يتم إنشاء مجلس التحسين المدرسي من أولياء األمور والمعلمين ومدير المدرسة وممثل مجتمعي.
 ئف كل خريف. للمرشحين المهتمين االتصال بمكتب المدرسة من أجل االستفسار عن افتتاح االنتخابات. عقد انتخابات مجلس التحسين المدرسي من أجل شغل الوظا 

 الترجمة والمترجمين الفوريين

خدمات ترجمة كتابية وفورية  تقديم تقر مدارس لين العامة أن التواصل والشراكة مع أولياء األمور واألوصياء هو أمر حيوي من أجل النجاح التعليمي للطالب. إننا ملتزمون ب

 لألسر كي يكون لهم دوًرا نشًطا في تعليم أطفالهم. 

مقابل ألولياء األمور واألوصياء. ال   ومن أجل تمكين التواصل الفعال مع أولياء األمور واألوصياء محدودي اللغة اإلنجليزية، تتاح خدمات الترجمة الكتابية والفورية بدون أي

ن فقط من  أو الوصي محدود المهارة باإلنجليزية في المحادثة والقراءة والكتابة والفهم كي يكون مستحقًا لخدمات الترجمة الفورية أو الكتابية لك األمريجب أن يكون ولي 

 أو الوصي أن يكون محدوًدا على األقل في واحدة من هذه النواحي حتى يحصل على الخدمات.  األمرالضروري لولي 

 ي أو ترجمة تحريرية لمستند خاص بالمدرسة، نرجو االتصال بالمكتب الرئيسي في مدرسة طفلكم. ومن أجل طلب مترجم فور

 

http://www.letv15.net/
http://www.lynnschools.org/
http://www.lynnschools.org/
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 األسر المترابطة  -العسكرية من األسر األطفال 

أجازة من منطقة حرب أو عاد للتو من منطقة حرب أو من   سیتم منح الطالب الذي تم استدعاء ولي أمره أو الوصي القانوني علیه ألداء الواجب العسكري أو الذي حصل على

 موقع دعم للحرب، أذونات إضافیة للغیاب بناء على موافقة المشرف أو المعین. 

 الخاص بالحرير الصخري شعار السنوياإلخطاب 

 الخدمات الفحصية في قاعة مدينة لين. تتوفر نسخة من خطة إدارة األسبستوس الخاصة بمدرسة لين الحكومية في مكتب المدرسة في إدارة 

يجب    (.AHERAسبستوس )تستمر منطقة مدرسة لين الحكومية من خالل إدارة الخدمات الفحصية، في تحديث خطط إدارة األسبستوس في قانون االستجابة الطارئة لخطر األ
لى الشخص المخصص من قانون االستجابة الطارئة لخطر األسبستوس في المنطقة وهي  توجيه أي استفسارات متعلقة بإدارة المواد المحتوية على األسبستوس في مدرستنا إ

 . 781-586-6794عبر الهاتف على الرقم    ltobin@lynnma.govمات الفحصية، أو عبر اإليميل على ليزا توبين، ويمكنك الوصول إليها في قاعة مدينة لين، إدارة الخد

 الجنسية  بالثقافة المتعلق رواألم  أولياءإشعار 

طبقت لجنة مدرسة لين هذه السياسة على حقوق الوالدين واألوصياء فيما يتعلق بالمنهج الذي يشمل باألساس التربية الجنسية أو    32A، القسم  71وفقًا للقوانين العامة الفصل 

 قضايا الجنس بين البشر. 

ينطوي على تربية جنسية أو قضايا   في بداية كل عام دراسي، سوف يتم إبالغ أوليا األمور وأوصياء الطالب في مدارسنا كتابة بالمقررات والمنهج الذي نعرضه والذي

القيد إذا حدث تغيير في   جنسية. سوف يحدد ناظر المدارس المسؤول عن إرسال اإلشعارات. سيتم إرسال إشعار ألولياء أمور الطالب الذين يسجلون في المدرسة بعد وقت

 بطريقة متزامنة قبل التنفيذ. المنهج الموضوع أثناء العام الدراسي وسوف يتم إبالغ أولياء األمور بهذا األكر 

 سوف يشمل كل إشعار ألولياء األمور وصفًا موجًزا للمنهج الذي تغطيه هذه السياسة وسوف يبلغ أولياء األمور بأنهم يجوز لهم: 

ه إعفاء طفله. قد يحصل  ( إعفاء طفلهم من أي جزء من المنهج الذي يشمل التربية الجنسية دون عقوبة على الطالب، من خالل إرسال خطاب إلى مدير المدرسة يطلب في1)

 ه بموجب هذه السياسة مقرًرا بدياًل. أمرأي طالب معفي بطلب من ولي 

ج والتي ستكون متاحة ألولياء األمور واألوصياء وآخرون حسبما هو معمول به. يجوز ألولياء األمور الترتيب مع المدير  ( فحص ومراجعة المواد التعليمية لهذه المناه2)

 لمراجعة المواد في المدرسة ويجوز أيضا مراجعتها في مواقع أخرى والتي قد يحددها ناظر المدارس. 

ة بشأن اإلشعار والوصول إلى المواد التعليمية أو اإلعفاء للطالب بموجب هذه السياسة أن يرسل طلبًا  أو الوصي الذي ال يرضى عن قرار مدير المدرس األمريجوز لولي 

الذي ال يرضى عن   األمرأو الوصي. يجوز لولي  األمركتابيًا للناظر من أجل مراجعة المسألة. سوف يراجع الناظر أو من يعينه المشكلة ويقدم قراًرا خطيًا في حينه لولي  

في غضون أربعة أسابيع   األمرناظر أن يرسل طلبًا خطيًا للجنة المدرسة من أجل مراجعة المسألة. سوف ترجع اللجنة أو من يعينه المشكلة ويقدم قراًرا خطيًا لولي قرار ال

 مراجعة المسألة المتنازع عليها. الذي ال يزال غير راٍض على القرار أن يرسل طلبًا خطيًا لمبعوث التعليم من أجل  األمرمن إرسال الطلب. يجوز لولي 

 سبتمبر من كل عام. 1سوف يوزع ناظر المدارس نسخة من هذه السياسة على كل مدير في  
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 انضباط الطالب 

 

 ( Lynn Public Schoolsمقدمة عن قواعد االنضباط الخاصة بمدارس لين العامة )

 Lynnمن السلوك في  من أجل تعزيز مستوى عالٍ  ةاالنضباط التالي قواعد(  Lynn School Committeeلين )في  ة ي مدرساللجنة الاعتمدت 
Public Schools.في تزويد جميع الطالب ببيئة تعليمية  من خالل اعتماد قواعد االنضباط، تأمل اللجنة المدرسية  ، مع موازنة حقوق الطالب أيًضا

 والعاطفي. ، واالجتماعي  والسلوكي،  األكاديمي، آمنة وراعية، مما يعزز التطور 

، بما في ذلك الشمولية والتوقعات العالية والتعاون والمسؤولية المشتركة  Lynn Public Schoolsالقيم األساسية لـ أهمية ية  لجنة المدرسالتدرك 
مع تلك المنصوص عليها في القانون  قواعد االنضباط من حيث صلتها باالنضباط. تتوافق العواقب التأديبية الواردة في   ، مدى الحياةلم  يالتعلوإلهام 

كل حالة  ، مع مراعاة الظروف الفردية في قواعد االنضباط بعدالة وإنصاف  إجراء ، يجب انين بالمرونة في تطبيق االنضباطالمعمول به. بينما تسمح القو 
   حاالت التي يظهر فيها الطالب سلوًكا غير سويًا.المن 

ية  ، ويجب تطبيق اإلجراءات التأديبقواعد االنضباطيجب أن تؤثر الدرجة والتكرار والظروف المحيطة بكل حادث على األساليب المستخدمة في تطبيق  
المدرسة والطرد وإخطار تطبيق    عنالمؤقت    اإليقاف  تتضمنولكن يجب استخدامها بعناية    المتاحة، ، اإلجراءات التأديبية  بشكل تدريجي. على سبيل المثال

 القانون المحلي أو السلطات القانونية المناسبة األخرى. 

ماثلة لتعزيز مستوى عاٍل من السلوك. في  أيًضا سبل الدعم والوقاية والتدابير الم Lynn Public Schools، تستخدم قواعد االنضباطباإلضافة إلى 
 ، إال أنها ال تقل أهمية عنها. قواعد االنضباطحين أن هذه اإلجراءات قد تكون موجودة خارج إطار 

مدخالت من مختلف الجهات    االنضباط مع   قواعد ة  ي لجنة المدرسال ، تبنت  اتباعه في المنزل والمدرسة  بأن االنضباط هو مسؤولية مزدوجة ويتوجب  اعترافا
 ، وكذلك أولياء األمور والطالب أنفسهم. التعليمية والمعلمين واإلداريينمنطقة  ال في  القيادة، بما في ذلك  المعنية 

، في  ة أو منها التابعة للمدرسة، في الطريق إلى المدرس  ، في الممتلكاتلقواعد االنضباط في المباني المدرسية، يتم تذكير الطالب بأنهم يخضعون أخيًرا
التي ترعاها المدرسة أو المتعلقة بالمدرسة مثل الرحالت الميدانية واألحداث الرياضية   الفعاليات، وفي أو وسائل النقل المدرسية األخرى الحافالت

 Lynn Public Schools Districtلمدارس لين العامة )التعليمية منطقة الواألحداث غير الرياضية. يخضع الطالب أيًضا إلى دليل سياسة 
Policy Manualيخضع الطالب ألي قانون )قوانين( جنائي أو مدني قد يكون (. باإلضافة إلى ذلك ، ً  على أفعالهم في أي وقت.  مع انطباقه ساريا
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 االنضباط قواعد 

أو وسائل النقل    ، في الحافالتالممتلكات العائدة للمدرسة، في الطريق إلى المدرسة أو منهايخضع الطالب لقواعد االنضباط في المباني المدرسية، في  
 . غير الرياضية  األحداث و، بالمدرسة مثل الرحالت الميدانية، واألحداث الرياضية   التي ترعاها المدرسة أو المتعلقة الفعاليات، وفي المدرسية األخرى

 ، سواء تمت اإلشارة إليه أدناه أم ال. التعليمية لمدارس لين العامة منطقة اليخضع الطالب إلى دليل سياسة  كما 

ً ، يخضع الطالب ألي قانون )قوانين( جنائي أو مدني قد يكون  باإلضافة إلى ذلك ، سواء تمت اإلشارة إليه أدناه  مع انطباقه على أفعالهم في أي وقت   ساريا
 أم ال. 

، من أجل تعزيز مستوى عاٍل من  قواعد االنضباطباإلضافة إلى  Lynn Public Schoolsابير المماثلة في م سبل الدعم والوقاية والتديتم استخدا 

 السلوك. 

 المشاكل المتعلقة بالحضور  1.0

، اجتماع  االحتجاز )من أي نوع(ي ذلك إلى:  وقد يؤد  ¾  37H§    .الفقرة  71المادة  (  .M.G.Lتخضع المخالفات التالية لقانون ماساتشوستس العام ) 
 لطفل(. ل )مساعدة CRAأو إجراءات المحكمة من خالل طلب  /اإليقاف المؤقت، و، لوالدين ل

 التغيب عن المدرسة  1.1

 حصص  تفويت 1.2

أو   /مستند مماثل وأو أي   /و JH التعليمية  حاالت الغياب التي تنتهك سياسة الحضور )انظر ملف دليل سياسة المنطقة 1.3

 ( الحق لدليل السياسةمستند 

 ر )بدون عذر(يالتأخ 1.4

 )ما لم يمنحه الموكل أو من ينوب عنه( حاالت انصراف 1.5

 استخدام السيارات خالل ساعات الدراسة 1.6

إلى المدرسة طوال اليوم انتهاك قاعدة الحرم المدرسي المغلق )يجب أن يبقى جميع الطالب في األماكن العائدة ملكيتها  1.7

 . (الدراسي

 صف الى عدم الحضور إل 1.8

 عدم الحضور إلى المكتب عند الوصول متأخرا إلى المدرسة  1.9

 
 حوادث المدارس   2.0

أو   /ي ذلك إلى: االحتجاز )من أي نوع(، ووقد يؤد 37H 3/4§  .الفقرة 71المادة ( .M.G.Lتخضع المخالفات التالية لقانون ماساتشوستس العام )
 إخطار سلطات إنفاذ القانون المحلية أو السلطات القانونية المناسبة األخرى.أو   /اإليقاف المؤقت، وأو  / لوالدين، واجتماع ل 

 الغش  2.1

 تزوير الوثائق المدرسية  2.2

 السلوك التخريبي  2.3

 أو المستمر سوء السلوك المتكرر و/ 2.4

 المعايير السلوكية للصف رفض تلبية   2.5

 أو الكتب أو أي ممتلكات مدرسية أخرى إعادة المعدات المدرسية المعارة   عدم 2.6

 عدم الحضور لالحتجاز  2.7

 إلى موظفي المدرسة   العودةعدم  2.8

 عدم إعادة وثائق المدرسة الرسمية التي تتطلب توقيعا  2.9
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    التمرد   2.10

 أرسل إلى المكتب مرتين في يوم واحد  2.11

 مذنب معتاد المدرسة  2.12

 المقامرة 2.13

 احتجاج غير مصرح عنه  2.14

ملكيتها إلى المدرسة )بما في ذلك، على سبيل المثال  التشغيل الخطير للمركبات أو وسائل النقل األخرى في األماكن العائدة  2.15
الزالجات    /واألحذية ذات العجالت الدوارة، السيارات والشاحنات والدراجات النارية والدراجات وألواح التزلج ال الحصر

 وما إلى ذلك( 

ً  ات أو عرض آخر يوحي بعضوية إلحدى العصابات )انظراستخدام رموز العصاب  2.16   التعليمية ملف دليل سياسة المنطقة  أيضا
JICF ة( السياسدليل مستند مماثل و/ أو الحق لأو أي  /و 

 
 مظهر الطالب      3.0

الرداء  لوالدين إلحضار  ا   إخطاروقد يؤدي ذلك إلى:    37H  3/4§    .الفقرة  71المادة   ( M.G.Lتخضع المخالفات التالية لقانون ماساتشوستس العام )
قد تسفر انتهاكات قواعد اللباس أيضاً عن إرغام الطالب لتغيير، تغطية،    المؤقت.   اإليقافأو    /لوالدين، واجتماع ل)من أي نوع(، و  واالحتجاز،  المناسب

 أو نزع الرداء. 

دليل  ل الحق أو   /مستند مماثل وأو أي  / و JICA التعليمية انتهاك قواعد لباس الطالب )انظر ملف دليل سياسة المنطقة 3.1
 ( السياسة. متضمن أيضاً في هذا الكتيب

 
 األجهزة اإللكترونية وغيرها من المقتنيات   4.0

  االحتجاز الغرض،    /وقد يؤدي ذلك إلى: مصادرة الجهاز  37H  3/4§   .الفقرة  71المادة   (M.G.Lماساتشوستس العام ) تخضع المخالفات التالية لقانون  
 المؤقت.  اإليقافأو   /)من أي نوع(، اجتماع للوالدين، و

 
مماثل/   أو أي مستند /التعليمية ____ و )انظر ملف دليل سياسة المنطقة للطالب انتهاك سياسة اقتناء األجهزة اإللكترونية 4.1

  (السياسة. متضمن أيضاً في هذا الكتيبدليل  ل الحق
عملية اليتسبب في أي تعطيل أو إلهاء عن  آخر إلكتروني أو غير إلكتروني غرضأي حيازة أي جهاز إلكتروني أو  4.2

 أو يعرض الصحة أو السالمة للخطر  يةميالتعل
 

  ضرار بالممتلكات التخريب واإل 5.0

)من أي نوع(، و/ أو اجتماع    االحتجازوقد يؤدي ذلك إلى:    37H  3/4§  الفقرة    71المادة   (M.G.Lماساتشوستس العام )تخضع المخالفات التالية لقانون  
 أو إخطار سلطات إنفاذ القانون المحلية أو السلطات القانونية المناسبة األخرى.  /اإليقاف المؤقت، و أو   /للوالدين، و

 الممتلكات من أي نوع إتالف ضرار أو اإل  5.1
 التخريب من أي نوع الكتابة على الجدران، تشويه الممتلكات، أو 5.2

 
  االعتداء، والسلوك المماثل   6.0

)من أي نوع(، و/ أو اجتماع    االحتجازوقد يؤدي ذلك إلى:    37H  3/4الفقرة §    71المادة   (M.G.Lماساتشوستس العام )تخضع المخالفات التالية لقانون  
 المحلية أو السلطات القانونية المناسبة األخرى. أو إخطار سلطات إنفاذ القانون   /اإليقاف المؤقت، و أو   /للوالدين، و

  فعالية ة أو في  ي مباني المدرسالعلى موظف في إدارة المدرسة أو موظفين تربويين آخرين في والتهجم االعتداء 6.1
 بالمدرسة  ةالمدرسة أو متعلق  اترعاه

مشابه و/ أو   و/ أو أي مستند   JICI المنطقة التعليميةأو سالح خطير )انظر ملف دليل سياسة   غرضحيازة استخدام أو 6.2
المادة   (M.G.Lالعام ) قانون ماساتشوستس  ة أيضا لناء األسلحة الناري تظة: تخضع عملية اق و حالسياسة؛ ملدليل  الحق ل
 (10الفقرة  269

اجتماع    ،نوع()من أي    االحتجازوقد يؤدي ذلك إلى:    37H  3/4الفقرة §    71المادة   (M.G.Lماساتشوستس العام ) تخضع المخالفات التالية لقانون  
 أو إشعار إلنفاذ القانون المحلي أو السلطات القانونية المناسبة األخرى.  /اإليقاف المؤقت، ولوالدين، ل

 
 على تلميذ  أو إيذاء ذهني/ عاطفي أو أي اتصال جسدي غير مرغوب فيه أو غير الئق  التهجماالعتداء أو 6.3
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 القتال بين التالميذ  6.4
 
 أو الممتلكات التهديد اللفظي لألشخاص و/ 6.5

 
 أمام موظف بالمدرسة أو أي موظف تعليمي آخر السب  6.6

 
المقالب  ظة: و حالسياسة(؛ ملدليل ل الحق أو   /مستند مماثل وأو أي   /و JICFAالمقالب )انظر ملف دليل سياسة المنطقة التعليمية 6.7
 (17الفقرة  269المادة  (M.G.Lماساتشوستس العام )خضع أيًضا لقانون ت

 
من الموظفين في الكادر  المدرسة أو غيره بإدارةلموظف اتصال جسدي غير مرغوب أو غير الئق أو إيذاء ذهني/ عاطفي  6.8

 التعليمي 
 

 التنمر  /التحرش 7.0
 

اجتماع    ، نوع()من أي   االحتجازوقد يؤدي ذلك إلى:  37H 3/4الفقرة §  71المادة  (M.G.Lماساتشوستس العام )تخضع المخالفات التالية لقانون 
 أو إشعار إلنفاذ القانون المحلي أو السلطات القانونية المناسبة األخرى.  /اإليقاف المؤقت، ولوالدين، ل

 
موظف  رسة أو المد إدارة ( على أي موظف في  التحرش)سواء كانت تحرًشا جنسيًا أو أي شكل آخر من أشكال  التحرش  7.1

أو  / التعليمية _____ و/ أو أي مستند مماثل و  دليل سياسة المنطقةأيضاً ملف تلميذ )انظر  في الطاقم التعليمي أو  آخر 

 . (السياسة. تم تضمين السياسة أيضاً في هذا الكتيبدليل  الحق ل

 
ً  التنمر )انظر  7.2   ؛ السياسة( دليل ل  أو الحقمستند مشابه و/ أو أي  /و  JICFB التعليميةملف دليل سياسة المنطقة  أيضا

. تم تضمين السياسة أيضاً في  370الفقرة  71المادة  (M.G.Lماساتشوستس العام )ظة: يخضع التنمر أيًضا لقانون وحمل

 .(هذا الكتيب

 الحرائق المتعمدة والحوادث المتصلة بالحرائق
اجتماع   ، نوع()من أي  االحتجازؤدي ذلك إلى:  وقد ي ¾ 37Hالفقرة §  71المادة  (M.G.Lماساتشوستس العام )تخضع المخالفات التالية لقانون 

 أو إشعار إلنفاذ القانون المحلي أو السلطات القانونية المناسبة األخرى.  /اإليقاف المؤقت، ولوالدين، ل
 إشعال النار  8.0
 911 ـب  كاذب ، أو إجراء اتصال إنذار حريق كاذب أو إنذار آخرالتسبب في  8.1
 االستخدام غير المناسب لمطفأة الحريق  8.2
 أو توزيعها   ، بيعهاأو  استخدامها، أو   النارية، حيازة األلعاب   8.3

 
 السرقة  9.0

اجتماع   ، نوع()من أي  االحتجازوقد يؤدي ذلك إلى:   ¾ 37Hالفقرة §  71المادة  (M.G.Lماساتشوستس العام )تخضع المخالفات التالية لقانون 
 أو إشعار إلنفاذ القانون المحلي أو السلطات القانونية المناسبة األخرى.  /اإليقاف المؤقت، ولوالدين، ل

 من أي نوع اختالس أو سلب سرقة أو  9.1

 
 على ممتلكات الغير التعدي  10.0

اجتماع   ، نوع()من أي  االحتجازوقد يؤدي ذلك إلى:   ¾ 37Hالفقرة §  71المادة  (M.G.Lقانون ماساتشوستس العام )لتخضع المخالفات التالية 
 ، و / أو إشعار إلنفاذ القانون المحلي أو السلطات القانونية المناسبة األخرى. قت المؤ  اإليقافلوالدين، ل

 اسي درصة بالطالب خارج أوقات الدوام الالتعدي على المدرسة الخا   10.1
 
 خارجها أو  الدوام الدراسيساعات لمدرسة الطالب نفسه أثناء  مخالفة مدرسة أخرى التعدي على   10.2

 
 التعدي على الممتلكات العامة أو الخاصة أثناء ساعات الدوام الدراسي أو فيما يتعلق باالنتقاالت المدرسية   10.3
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 والمعدات المخدرات والكحول والتبغ والنيكوتين والمواد الخاضعة للرقابة،   .11

اجتماع   ، نوع()من أي  االحتجازوقد يؤدي ذلك إلى:   ¾ 37Hالفقرة §  71المادة  (M.G.Lماساتشوستس العام )تخضع المخالفات التالية لقانون 
 المحلي أو السلطات القانونية المناسبة األخرى. أو إشعار إلنفاذ القانون  /اإليقاف المؤقت، ولوالدين، ل

 (مواد مخدرةحيازة مادة خاضعة للرقابة ) 11.1

اجتماع   ، نوع()من أي  االحتجازوقد يؤدي ذلك إلى:   ¾ 37Hالفقرة §  71المادة  (M.G.Lماساتشوستس العام )تخضع المخالفات التالية لقانون 
 لقانون المحلي أو السلطات القانونية المناسبة األخرى. أو إشعار إلنفاذ ا  /اإليقاف المؤقت، ولوالدين، ل

 مواد كحولية حيازة  11.2
 مادة كحولية أن تكون تحت تأثير مادة خاضعة للرقابة أو  11.3
  التعليمية ملف دليل سياسة المنطقة أيضاً ( أو أي استخدام آخر للتبغ أو النيكوتين )انظر  Vapingالتدخين أو التدخين اإللكتروني ) 11.4

JICG السياسةدليل ل الحقأو  /مستند مماثل وأو أي  /و)   
 روني أو أدوات التدخين اإللكت التدخينأو   المواد المخدرةحيازة  11.5

 
 الجنايات  12.0

المدرسة سيكون له تأثير ضار كبير على الرفاهية العامة   إلىالطالب  حضور إذا قرر مدير المدرسة أن استمرار   اإليقاف المؤقتإلى  اآلتي قد يؤدي  
( و/ أو اجتماع  )من أي نوع االحتجازقد يؤدي ذلك أيًضا إلى:   .½ 37Hالفقرة §   71المادة  (M.G.Lقانون ماساتشوستس العام )للمدرسة بموجب 

 لوالدين. ل

 جناية ضد طالب الطالب بجناية أو إصدار شكوى جنحة أو  باتهامعند إصدار شكوى جنائية  12.1

المدرسة سيكون له تأثير ضار كبير على الرفاهية العامة للمدرسة   إلىالطالب    حضورإذا قرر مدير المدرسة أن استمرار  الطردإلى  اآلتي قد يؤدي  
، و/ أو  لوالدين ، اجتماع ل)من أي نوع( االحتجازقد يؤدي ذلك أيًضا إلى:   .½ 37Hالفقرة §   71المادة  (M.G.Lقانون ماساتشوستس العام )بموجب 

 . اإليقاف المؤقت

عند إدانة طالب بارتكاب جناية أو جنحة بناًء على حكم قضائي أو االعتراف بالذنب في المحكمة فيما يتعلق بارتكاب جنحة   12.2
 أو جناية 

 
 تعريف المصطلحات 

 

 المعلم.   المفروض من قبلالوقت التأديبي  -احتجاز المعلم  .1

 من قبل المدير أو من ينوب عنه.  والمفروضالوقت التأديبي المخصص بعد دوام المدرسة   – المكتب احتجاز .2

 داخل المدرسة وخارجها(. إيقاف مؤقت ؛ المدى وطويل   المدى قصير    إيقاف) – المؤقت  اإليقاف .3
a.  المنتظمة لمدة عشرة   الفصل الدراسينشطة أ ة ومنيمباني المدرس الالطالب من  استبعاد  المدى هوقصير   باإليقاف المؤقتيُقصد

 ( أيام دراسية متتالية أو أقل. 10)
b. ن ألكثر م المنتظمة  الفصل الدراسيأنشطة من ة و ي مباني المدرسالالطالب من  هو استبعاد   المدىطويل   يقصد باإليقاف المؤقت

كمي بسبب ارتكاب مخالفات تأديبية متعددة في  ( أيام دراسية بشكل ترا10، أو ألكثر من عشرة )( أيام دراسية متتالية 10عشرة )
 أي عام دراسي. 

  الفصل الدراسيأنشطة استبعاد الطالب من داخل المدرسة  باإليقاف المؤقت داخل المدرسة أو خارجها. يُقصد   اإليقاف المؤقتقد يجرى 
( أيام دراسية  10، أو ما ال يزيد عن عشرة )تالية( أيام دراسية مت 10ن عشرة )، لمدة ال تزيد عيةالمدرس المباني، ولكن ليس من المنتظمة

 تراكمية وذلك الرتكاب مخالفات متعددة أثناء العام الدراسي. 

يوًما دراسيًا، إلى أجل    90درسية ألكثر من ، واألنشطة المالفصل الدراسي المنتظمةأنشطة ية، و مباني المدرسالطالب من  استبعاد –  الطرد .4
 . ¾  37Hأو   ½، و/ 37H ،37Hالفقرات §   71المادة  ( M.G.Lقانون ماساتشوستس العام )دائم، وفقًا لغير مسمى، أو بشكل 

 

 الدفع مقابل الخسارة أو التلف الذي يلحق بالممتلكات الشخصية أو المدرسية.  –  التعويض .5

 دراسي أكاديمي يتم تقديمه في صباح يوم السبت المحدد خالل العام الدراسي.  برنامج   – برنامج االحتجاز يوم السبت .6
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 القوانين 

 
 المقالب 

 واتباعه من قبل كل مدرسة في كتيبات الطالب والقواعد واللوائح الخاصة بها:   تضمين القانون التالي للكومنولثيلزم 
 

 269المادة 
 17الفقرة  

، بغرامة ال تزيد عن ثالثة آالف  على النحو المحدد في هذه الفقرة   ، بالسخرية يعاقب كل من كان منظًما رئيسيًا أو مشارًكا في جريمة المضايقة  
 والسجن.  دة ال تزيد عن عام واحد، أو بالعقوبتين معًا الغرامةإصالح لمدوالر أو بالسجن في دار 

قة لالنضمام  ، يعني أي سلوك أو طريقرات الثامنة عشرة والتاسعة عشرة كما هو مستخدم في هذه المادة وفي الفالمضايقة بالسخرية"    مصطلح " 
والتي تعرض الصحة الجسدية أو العقلية ألي طالب للخطر عن قصد أو  ،  ت في الممتلكات العامة أو الخاصة ، سواء كانإلى أي منظمة طالبية

جب أن يشمل هذا السلوك الجلد، والضرب، والوسم بالنار، والتمارين الرياضية القسرية، والتعرض للطقس،  بتهور. أو أي شخص آخر. ي 
، أو أي معاملة وحشية أخرى أو نشاط بدني  رىأي مادة أخ  أو   ، مخدرةمواد  واالستهالك القسري ألي طعام، أو خمور، أو مشروبات، أو  

أو أي شخص  ، أو التي تعرض هذا الطالب  أو أي شخص آخر  ،أو سالمة أي طالب  البدنية،   الصحة قسري من المحتمل أن يؤثر سلبًا على  
 م أو الراحة أو العزلة الممتدة. ، بما في ذلك الحرمان المطول من النوآخر لضغوط نفسية شديدة 

 ، لن تكون الموافقة متاحة كدفاع أمام أي محاكمة بموجب هذه المادة. مخالفة لذلك في هذه الفقرةن أي أحكام أخرى بصرف النظر ع
 18الفقرة  

 
  ،كان موجوًدا في مسرح هذه الجريمةأن شخًصا آخر هو ضحية للمضايقة كما هو محدد في الفقرة السابعة عشرة وفي حال    يعلم  أي شخص

ضمن الحد الذي يستطيع فيه هذا   وذلكاإلبالغ عن هذه الجريمة إلى مسؤول إنفاذ القانون المناسب في أقرب وقت ممكن عمليًا ب يجب أن يقوم
. ويعاقب بغرامة ال تزيد على ألف دوالر كل من لم يبلغ عن مثل هذه  نفسه أو اآلخرين ألي خطر محتمل  ن يعًرضالشخص القيام بذلك دون أ

 الجريمة مع مقدرته على القيام بذلك. 
 

 19الفقرة  
بي أو منظمة  طالكل مؤسسة للتعليم الثانوي وكل مؤسسة عامة وخاصة للتعليم ما بعد الثانوي لكل مجموعة طالبية أو فريق    تقوميجب أن  

من هذه المؤسسة أو معترف بها من قبل المؤسسة أو تسمح بها المؤسسة باستخدام اسمها أو مرافقها أو من المعروف من   طالبية تكون جزءً 
رة  قرات السابعة عشالفبإصدار نسخة من هذه الفقرة و ،  ة أو فريق طالبي أو منظمة طالبية قبل المؤسسة وجودها كمجموعة طالبية غير منتسب

الفقرات السابعة عشرة  ر المؤسسة نسًخا من هذه الفقرة و ن امتثال المؤسسة لمتطلبات هذه المادة بأن تصدوالثامنة عشرة؛ بشرط، مع ذلك، أ
ات الطالب  والثامنة عشرة إلى مجموعات أو فرق أو منظمات طالبية غير منتسبة ال تشكل دليالً على اعتراف المؤسسة أو تأييدها لمجموع

 غير المنتسبة أو فرقهم أو المنظمات. 

الفقرات السابعة عشرة والثامنة عشرة على كل من  قبيل توزيع نسخة من هذه الفقرة ويجب على كل مجموعة أو فريق أو منظمة من هذا ال
ة، تعمل من خالل موظفها  واجب كل مجموعة أو فريق أو منظمأو المتقدمين للعضوية. يجب أن يكون من    ،المتعهدينأو    العامة،أو    أعضائها، 

سابعة  ، أن تقدم سنويًا إلى المؤسسة إقراًرا مصدقًا يفيد بأن هذه المجموعة أو الفريق أو المنظمة قد تلقت نسخة من هذه الفقرة والفقرات ال المعين
قرات  ين قد تلقوا نسًخا من الفأو المتقدم  ، المتعهدين  أو  ، العادييناألشخاص  أو    أعضائها، عشرة والثامنة عشرة المذكورة، أن كل عضو من  

رات السابعة عشرة  الفقلى االمتثال ألحكام هذه الفقرة و ، وأن هذه المجموعة أو الفريق أو المنظمة تتفهم وتوافق عالسابعة عشرة والثامنة عشرة 
 والثامنة عشرة. 

أن تسلم إلى كل شخص يسجل كطالب متفرغ  أو خاصة للتعليم ما بعد الثانوي،   يجب على كل مؤسسة تابعة للتعليم الثانوي وكل مؤسسة عامة
 ة والثامنة عشرة، على األقل سنوياً، قبل أو في بداية التسجيل. السابعة عشر ذه المؤسسة نسخة من هذه الفقرة والفقرات في ه

ولي  للتعليم ما بعد الثانوي أن تقدم، على األقل سنويًا، تقريًرا إلى مسئ  الثانوي وكل مؤسسة عامة أو خاصة يجب على كل مؤسسة تابعة للتعليم 
ولية إبالغ مجموعات الطالب أو  ن هذه المؤسسة قد امتثلت لها. مسئ، يشهد على أعالي وفي حالة المؤسسات الثانوية، مجلس التعليمالتعليم ال

طالب بدوام كامل مسجل من قبلها بأحكام هذه الفقرة والفقرات السابعة عشرة والثامنة عشرة وأيًضا إثبات أن  الفرق أو المنظمات وإخطار كل 
، وأن هذه السياسة قد تم وضعها مع  المضايقة بالسخرية المؤسسة المذكورة قد اعتمدت سياسة تأديبية فيما يتعلق بالمنظمين والمشاركين في  

،  إلى طالبها. يقوم مجلس األمناء، وفي حالة المؤسسات الثانوية أو وسائل مماثلة إليصال سياسات المؤسسة  التركيز المناسب في دليل الطالب
، ويجب على الفور إبالغ المدعي العام بأي مؤسسة من هذا القبيل ال  تحكم محتوى وتكرار هذه التقارير  مجلس التعليم بإصدار اللوائح التي 

 تقدم مثل هذا التقرير.  
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 التدخين 
 

عديل على أن يقوم المشرف بنشر  ، حيث نص الت37H، الفقرة 71ل قانون والية ماساتشوستس العام، المادة ، تم تعدي1993، يونيو   18في 
جات التبغ داخل المباني المدرسية، أو المرافق  السياسات المتعلقة بسلوك المعلمين والطالب. تحظر السياسات المذكورة استخدام أي منتج من منت

  Lynn Public Schools، بما في ذلك موظفي المدرسة. تؤيد الحافالت المدرسية من قبل أي فرد، أو في رسية، أو في ساحات المدرسةالمد
 هذا القانون باعتباره ملزًما لطالبها وموظفيها. 

 
 ((j) 10الفقرة  269المادة   (.M.G.L)قانون ماساتشوستس العام ) السالح حمل  قانون

 
، يحمل سالًحا ناريًا  بموجب أحكام المادة مائة وأربعين، وبغض النظر عن أي ترخيص حصل عليه "أي شخص، ليس بمخول بتطبيق القانون

أو   ،أو كلية ، ثانوية أو  ،ابتدائية أي مدرسة أو   مبنى، ، في أي ه أو تفريغه أو أي سالح خطير آخربشخصه كما هو محدد فيما يلي أو يتم تحميل
، يعاقب بغرامة ال  أو الجامعة ، الكلية أو  ، الثانوية و أ ، االبتدائية ولة عن هذه المدرسة ن مجلس اإلدارة أو من الجهة المسئجامعة دون إذن خطي م

  مسدس،أو  فرد، ، يُقصد بمصطلح "سالح ناري" أي د أو بكليهما. ألغراض هذه الفقرةتزيد عن ألف دوالر أو بالسجن لمدة ال تزيد عن عام واح
أو    ، كليةأو  ثانوية،أو   ابتدائية، ول عن مدرسة  إن أي ضابط مسئ ".أو رصاصة أو خردق بأي وسيلة كانت أو سالح يمكن إطالق طلقة  ، بندقية أو 

، يكون  عة ال يبلغ عن انتهاك هذه الفقرةأو جام ، كلية أو   ، ثانويةأو   ، ابتدائيةول إداري في مدرسة  هيئة تدريس أو مسئ، أو أي عضو في جامعة
 مذنباً بارتكاب جنحة ويعاقب بغرامة. ال تزيد عن خمسمائة دوالر. 

 
بيق اإلجراءات القانونية  المؤقت والطرد والمالحقة القضائية. )سيتم تط  لإليقافولون عن انتهاك هذا القانون  وف يخضع الطالب المسئس .1

 .(الواجبة
 هذه السياسة بقصد تطبيقها على جميع مستويات نظامنا المدرسي. ية رساللجنة المدتعتمد  .2
أو إكراههم،    ، تخويفهمأو   الموظفين، أو    الطالب، ألغراض هذا القانون، يعتبر حيازة نسخة طبق األصل من سالح ناري، بقصد تخويف   .3

 سببا الحتمالية الطرد. 
 

 ، االعتداء على العاملين في المجال التعليمي للرقابة الطرد لحيازة سالح خطير، مادة خاضعة 

 

 تقدم ما يلي:   37Hالفقرة §  ، 71المادة ،  عامة ال  ماساتشوستس قوانين
 

(a)   درسة، بما في ذلك األلعاب الرياضية،  التي ترعاها المدرسة أو المتعلقة بالم   الفعاليات أي طالب يتم العثور عليه في مبنى المدرسة أو في

مادة خاضعة للرقابة على النحو المحدد في القانون    ؛ أو خطير، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، مسدس أو سكين بحوزته سالح  

94C ،المنطقة التعليمية  ، قد يكون عرضة للطرد من المدرسة أو والكوكايين والهيروين  الماريانا ، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر

 . المدير المدرسية من قبل  
 

(b) المدرسية أو في الفعاليات التي ترعاها    المباني ول في  درس أو أي موظف تعليمي آخر أو مسئأي طالب يعتدي على مدرس أو مساعد م

من المدرسية  ، قد يكون عرضة للطرد من المدرسة أو المنطقة التعليمية  ة ، بما في ذلك األلعاب الرياضيالمتعلقة بالمدرسةأو  المدرسة  

 قبل المدير. 
 

(c) ( يجب إخطار أي طالب متهم بانتهاك أي من الفقرةa  )( أوb)    كتابيًا بفرصة لعقد جلسة استماع، بشرط، مع ذلك، أن يكون للطالب

،  مام المدير. بعد الجلسة المذكورة، يجوز للمدير، وفقًا لتقديره أ  ، إلى جانب الفرصة لتقديم األدلة والشهود في الجلسة المذكورة ممثل

 بدالً من طرده كليًا؛( bأو )(  aالمؤقت للطالب الذي قرر المدير أنه انتهك أيًا من الفقرة ) اإليقافأن يقرر 
 

(d) منطقة تم طرده من  باللجيمدرستعليمية    أي طالب  الحق في االستئناف وذلك  له  لهذه األحكام  وفقا  الطالب  ة  يملك  المشرف.  إلى  وء 

المطرود مهلة عشرة أيام من تاريخ الطرد الستئناف هذا القرار أمام المشرف. للطالب الحق في تقديم التبريرات في جلسة االستماع  

أحكام هذا    التي ستقام أمام المشرف. ال يجوز أن يقتصر موضوع االستئناف على التحديد الواقعي لما إذا كان الطالب قد انتهك أي من

 المادة. 
 

(e) بموجب هذه المادة في تقديم الخدمات التعليمية للطالب خالل فترة   أو طرد طالب بإيقاف  مدرسية تقوم  يجب أن تستمر أي منطقة تعليمية
اإليقاف المؤقت أو  أخرى خالل فترة    تعليمية  . إذا انتقل الطالب إلى منطقة76من المادة    21أو الطرد بموجب الفقرة    المؤقت   اإليقاف
التعل الطرد تقديم الخدمات  في المدرسة أو  الطالب  قبول  إما  الجديدة  التعليم، يجب على منطقة اإلقامة  ،  يمية للطالب في خطة خدمات 

.  76من المادة  21بموجب الفقرة 
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 ية أو إدانة ئ تهمة جنا اإليقاف المؤقت/ الطرد ل 

 ما يلي: على  ½ 37H، الفقرة 71العامة المادة  والية ماساتشوستس قوانين تنص  
 

  إيقاف ، يجوز لمدير المدرسة التي التحق بها الطالب اية أو رفع دعوى جنائية ضد الطالبجنب باتهام طالب ماعند صدور شكوى جنائية   (1)

، إذا اعتبر المدير المذكور أن استمرار وجود الطالب في المدرسة  حسبما يراه المدير المذكورلفترة زمنية محددة    بشكل مؤقت  هذا الطالب

اإليقاف  كتابيًا بالتهم الموجهة إليه وأسباب هذا    سيكون له تأثير ضار كبير على السالمة العامة في المدرسة. يجب أن يتلقى الطالب إخطاًرا

،  اإليقاف المؤقت، بشرط، مع ذلك قبل سريانه. يجب أن يتلقى الطالب إخطاًرا كتابيًا يقُر بحقه في االستئناف وعملية استئناف هذا    المؤقت 

 ساريًا قبل أي جلسة استئناف يعقدها المشرف.  اإليقاف المؤقت أن يظل هذا  
 

ه لالستئناف في موعد  أمام المشرف. يجب على الطالب إخطار المشرف كتابيًا بطلب   اإليقاف المؤقت لطالب الحق في استئناف  دى ا يكون ل يجب أن  

الطالب في    وولي أمر أو وصي . يجب أن يعقد المشرف جلسة استماع مع الطالب  لإليقاف المؤقت بعد التاريخ الفعلي  تقويمية  خمسة أيام  ال يتجاوز  

، يجب أن يكون للطالب الحق في تقديم شهادته  قدم من الطالب. في جلسة االستماع تبدأ من تاريخ طلب االستئناف الم تقويمية  الثة أيام  غضون ث 

، بما في ذلك التوصية  لحق في نقض أو تغيير قرار المدير يكون له الحق في االستعانة بمحام. يكون للمشرف ا أن  ، و باسمه الشفوية والمكتوبة  

تلي جلسة االستماع. يكون هذا القرار هو  تقويمية  تعليمي بديل للطالب. يقوم المشرف بإصدار قرار بشأن االستئناف في غضون خمسة أيام    ببرنامج 

 . باإليقاف المؤقت القرار النهائي للمدينة فيما يتعلق  

 

، يجوز لمدير المدرسة التي  بارتكاب جريمة جنائية أو جناية ة عند إدانة طالب بارتكاب جناية أو بناًء على حكم قضائي أو في حال إقرار المحكم  (2)

التحق بها الطالب طرد الطالب المذكور في حال اعتبر هذا المدير أن استمرار الطالب في الحضور إلى المدرسة سيكون له تأثير ضار على  

الطالب أيًضا إخطاًرا  الطرد. يجب أن يتلقى    نفاذ   بدء الطرد قبل    السالمة العامة داخل المدرسة. يجب أن يتلقى الطالب إخطاًرا كتابًيا بالتهم وأسباب 

، أن يظل الطرد سارًيا قبل انعقاد جلسة االستئناف أمام  رار المتمثل بالطرد، بشرط، مع ذلك يجيز حقه في االستئناف وبسبل الطعن بهذا الق  كتابيًا 

 المشرف. 

الخاص به  ، بطلب االستئناف  رف. يجب على الطالب إخطار المشرف، كتابيًا الطرد أمام المش لطالب الحق في استئناف قرار  دى ا يجب أن يكون ل 

الطالب    وولي أمر أو وصي الطرد. يجب أن يعقد المشرف جلسة استماع مع الطالب  اذ قرار  تبدأ من تاريخ نف تقويمية  خمسة أيام  في مدة ال تتجاوز  

، يجب أن يكون للطالب الحق في تقديم شهادته  من قبل الطالب. في جلسة االستماع ئناف المقدم  تلي طلب االست تقويمية  وذلك في غضون ثالثة أيام  

، بما في ذلك التوصية ببرنامج  لحق في نقض أو تغيير قرار المدير ، ويكون له الحق في االستعانة بمحام. يكون للمشرف ا باسمه الشفوية والمكتوبة  

تلي جلسة االستماع. يكون هذا القرار هو القرار    تقويمية   قرار بشأن االستئناف في غضون خمسة أيام تعليمي بديل للطالب. يقوم المشرف بإصدار  

 النهائي للمدينة فيما يتعلق بالطرد. 

 
بموجب هذه الفقرة في تقديم الخدمات التعليمية للطالب خالل    لطالبطرد  مدرسية تقوم باإليقاف المؤقت أو ال   يجب أن تستمر أي منطقة تعليمية (3)

اإليقاف المؤقت أو  أخرى خالل فترة    تعليمية  . إذا انتقل الطالب إلى منطقة 76من المادة    21أو الطرد بموجب الفقرة    اإليقاف المؤقت فترة  
، بموجب  مات التعليمية للطالب في خطة خدمات التعليم الخد  ، يجب على منطقة اإلقامة الجديدة إما قبول الطالب في المدرسة أو تقديمالطرد
 . 76من المادة  21الفقرة 

 
 ¾   37Hالفقرة   ، 71، المادة  العامة  ماساتشوستسقوانين والية  

 
a) بانتهاك األقسام الفرعية )أ( أو    اتهامهم  مممن لم يت  الكومنولثمدرسة عامة في  اإليقاف المؤقت وطرد الطالب المسجلين بهذه الفقرة    تضبط

 ½.   37H  أو بجناية بموجب الفقرة 37H)ب( من الفقرة 
b)   في اجتماع أو جلسة استماع للطالب، عند تقرير  أو أي شخص آخر بموقع صانع قرار    ، مدير   أو  ، مدرسةناظر  أو    مشرف،يجب على أي

؛ وتجنب استخدام الطرد  دة إشراك الطالب في عملية التعليم ؛ النظر في طرق إلعااالستنسابية ، ممارسة السلطة التقديرية العواقب على الطالب
 .كنتيجة لذلك حتى يتم استخدام سبل أخرى من سبل العقاب والتدابير االحترازية 

c)   وب عنه ، أو من ينمشرف المدرسة المسجل فيها الطالب، يجب على مدير أو  هذه الفقرة اإليقاف المؤقت أو الطرد بموجب  في حال تقرر  ،
واللغة    و الطرد وذلك باللغة اإلنجليزية أ  باإليقاف المؤقتأو وصي الطالب بإشعار بالتهم واألسباب وراء اتخاذ القرار    وولي أمرتزويد الطالب  

الطالب إخطاًرا كتابيًا وستتاح له الفرصة للقاء مدير أو مشرف المدرسة أو من ينوب عنه  األساسية المنطوقة في منزل الطالب. يجب أن يتلقى  
،  د. يجب على مدير أو مشرف المدرسة، أو من ينوب عنهأو الطر  اإليقاف المؤقتأو الطرد قبل سريان    اإليقاف المؤقتلمناقشة التهم وأسباب  

أو الوصي فقط إذا كان المدير    األمرولي  ، شريطة أن يتم عقد هذا االجتماع بدون  جتماع أو الوصي للطالب في اال  األمرولي  التأكد من تضمين  
أو الوصي في ذلك االجتماع.   األمرولي لتضمين   منطقيةتوثيق جهود قادراً على ، رف المدرسة، أو من ينوب عنه أو مش
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d)   باإليقاف  دير أو مشرف المدرسة أو من ينوب عنه بتحديث اإلخطار  ، يقوم مالطرد للطالب بعد االجتماع أو   باإليقاف المؤقتإذا تم اتخاذ قرار
أيام دراسية بسبب مخالفة    10أو طرده ألكثر من  مؤقتاً  الطالب    إيقافأو الطرد ليعكس نتيجة االجتماع المعقود مع الطالب. إذا تم    المؤقت

أو الوصي على الطالب    األمروولي  ، يجب على الطالب  سيلمخالفات متعددة في أي عام دراأيام دراسية تراكمية    10واحدة أو ألكثر من  
اإليقاف المؤقت أو الطرد  سبل تقديم طلب استئناف  بطلب االستئناف و  ، إخطار كتابي يجيز الحقاإليقاف المؤقت أو قرار الطرد، في وقت  تلقي

أو الطرد ساري المفعول قبل انعقاد أي جلسة   اإليقاف المؤقت؛ شريطة أن يظل  ألساسية المنطوقة في منزل الطالب وباللغة اباللغة اإلنجليزية 
كتابيًا، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، بالوسائل  استئناف. يجب على مدير أو مشرف المدرسة أو من ينوب عنه إخطار المشرف  

  اإليقاف المؤقتقبل دخول هذا    3روضة حتى الصف  الفي  خارج المدرسة مفروض على طالب مسجل    إيقاف مؤقت، عن أي  اإللكترونية
،  ألغراض هذه الفقرةخارج المدرسة.  مؤقتاً  الطالب    إيقافحيز التنفيذ. يجب أن يصف هذا اإلخطار سوء السلوك المزعوم للطالب وأسباب  

المشاركة في األنشطة المدرسية لمدة  ولو المدرسة لمنع طالب من  مدرسة" هو إجراء تأديبي يفرضه مسئخارج ال  إيقاف مؤقت إن مصطلح " 
 يوم واحد أو أكثر. 

e)   يحق للطالب الذي تم ً أيام دراسية تراكمية أو    10أيام دراسية لمخالفة واحدة أو ألكثر من    10أو طرده من المدرسة ألكثر من    إيقافه مؤقتا
أو    األمرولي  أمام المشرف. يجب على الطالب أو    أو الطرد   اإليقاف المؤقت لمخالفات متعددة في أي عام دراسي الحق في استئناف قرار  

؛  اإليقاف المؤقت أو الطرد تبدأ من تاريخ    تقويمية  أيام  5الوصي على الطالب إخطار المشرف كتابةً بطلب االستئناف في موعد ال يتجاوز  
.  تقويمية  أيام  7يصل إلى  قد  تمديًدا    ، يجب منحهمأو الوصي على الطالب أن يطلبوه، وفي حال طلبه  األمروولي  شريطة أنه يجوز للطالب  

أيام دراسية تلي    3ب في غضون  أو الوصي على الطال   األمريجب على المشرف أو من ينوب عنه عقد جلسة لالستماع إلى الطالب وولي  
، يجب أن يتم  طلبهوفي حال  ،  أو الوصي على الطالب أن يطلب   األمرولي  االستئناف المقدم من الطالب؛ شريطة أنه يجوز للطالب أو    طلب

  األمرولي ، المضي قدًما في جلسة استماع بدون  تقويمية؛ بشرط أيًضا، أنه يجوز للمشرف، أو من ينوب عنه أيام    7يصل إلى  قد  منحه تمديًدا  
الوصي على الطالب  أو    األمرولي  ، يمكنه المضي قدًما في جلسة استماع بدون  أو من ينوب عنه   ،الوصي على الطالب إذا كان المشرفأو  

، يجب أن يكون للطالب الحق  أو الوصي. في جلسة االستماع  األمر ولي  ، يبذل جهًدا حسن النية لتضمين  إذا كان المشرف، أو من ينوب عنه 
ناف كتابيًا  ، ويكون له الحق في االستعانة بمحام. يقوم المشرف بإصدار قرار بشأن االستئالشهود، واستجواب  شفوية ومكتوبة   شهادتهتقديم    في

أو    باإليقاف المؤقتة فيما يتعلق  يالمدرس  التعليمية  منطقةلمن جلسة االستماع. يجب أن يكون هذا القرار نهائي ل  تقويمية  أيام  5في غضون  
 الطرد. 

f)   أي طالب إيقافال يجوز   ً من اليوم األول الذي    يوًما دراسيًا، بدءً  90ة زمنية تتجاوز  لفترمدرسية أو طرده من مدرسة أو منطقة تعليمية    مؤقتا
 الطالب من المدرسة.   استبعاديتم فيه 

 
 37H (e )، الفقرة 71قوانين والية ماساتشوستس العامة المادة 

 
بموجب هذه الفقرة في تقديم الخدمات التعليمية للطالب خالل فترة    ه طردمدرسية تقوم بإيقاف طالب بشكل مؤقت أو  يجب أن تستمر أي منطقة تعليمية  

يجب على    اإليقاف المؤقت أو الطرد،أخرى خالل فترة   تعليمية  . إذا انتقل الطالب إلى منطقة 76من المادة   21، بموجب الفقرة  اإليقاف المؤقت أو الطرد 
 . 76من المادة  21، بموجب الفقرة خدمات تعليمية للطالب في خطة خدمات التعليم م منطقة اإلقامة الجديدة إما قبول الطالب في مدارسها أو تقدي

 
 تشويه ممتلكات المدرسة  /الكتابة على الجدران

 
( مع جميع  Lynn City Ordinanceيحظر الكتابة على الجدران وأي تشويه يطال ممتلكات المدرسة. تدمج إدارة المدرسة بموجبه قانون مدينة لين )

االنضباط لمعرفة   قواعد الغرامات المطبقة والمقاضاة المحتملة في هذه السياسة. سيكون الرد الكامل مطلوبًا في كل حالة من حاالت هذا االنتهاك. )انظر 
 عواقب االنتهاك(. 

 
 أقالم التحديد السحرية  /علب الطالء بالرش .1

  
التحديد السحرية وعلب   ما لم يتم الحصول على موافقة مسبقة.    ية، مباني المدرسالإلى    بالرش  الطالءيحظر دخول جميع أقالم 

العثور في حوزتهم على مثل هذه األشياء   يتم  الذين  المنتهكسالطالب  المعلم/ المدرب/يكونون بحكم  إذا طلب  القاعدة.  لهذه    ين 
ظل أقالم  وغيرها، فيجب أن ت،  الم التحديد السحريةره بواسطة أقالمستشار عماًل مثل الملصقات والالفتات وما إلى ذلك ليتم تحضي

أقال إعادة  المشروع. يجب  االنتهاء من  يتم  المعلم حتى  المدربالتحديد في حوزة  المعلم/  إلى  الفور  التحديد على  المستشار.    / م 
لمعلم/ المدرب/  بالرش، دون إذن صريح من ا   سيخضع الطالب الذين تم العثور في حوزتهم على أقالم التحديد أو علب طالء

 ، لما يلي: المستشار 
 

a.  ؛األغراض أو  الفورية ألقالم التحديد أو العلبالمصادرة 
b.  ،الكامل، االسترداد الكامل وإمكانية المالحقة القضائية  اإليقاف االحتجاز 

 
ف االسترداد الكامل بأ  .2   الممتلكات التالفة إلى حالتها األصلية.   /فيها التكلفة إلعادة المنطقة إزالة بماوكل عملية ي يُعرَّ
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 التفتيش والمصادرة 
 

، يجب تطبيق القواعد التالية من تفتيش األفراد  ية جميع أعضاء منظومة مدرسة لينمن أجل الحفاظ على العملية التعليمية وضمان سالمة ورفاه
 داخل نطاق ممتلكات المدرسة. 

 . منطقي شك وجود مدير المدرسة أو من ينوب عنه عند  من قبل، يمكن إجراء عمليات التفتيش العامة والفردية لتقدير المديروفقًا  .1
أسباب   .2 الطالب    منطقيةعندما تكون هناك  أو    ، ممتلكات مسروقة أو    ، مشروبات كحولية   أو  ، مخدرةمواد  أو    ألسلحة، لالعتقاد بحيازة 

 بأهدافها. منطقي، فقد يتم تفتيش الطالب من قبل أي سلطة مدرسية بطريقة مرتبطة بشكل أو أي أدوات أخرى   ، متفجرات
وجود  ، في  ندما يكون ذلك ممكنًا بشكل منطقيحضور شاهد وعفي مدارس لين العامة في    منطقة مخصصة لعضوبيجب أن يتم التفتيش  .3

 الشخص المعني. 
 أو نسخة من مجموعات أقفال خزائن الطالب.  /الرئيسية و سة بنسخة من المفاتيح تحتفظ المدر .4
على أنها تشكل تهديًدا لصحة وسالمة أو أمن اآلخرين من قبل    منطقيأو الممتلكات التي تم تحديدها بشكل    األغراضقد يتم مصادرة   .5

 سلطات المدرسة. 
 قتًا من حيازة الطالب. العملية التعليمية أو مؤ   أو عرقلة  التي تُستخدم لتعطيل األغراضيمكن مصادرة  .6
 . أو تعصب يمكن القيام بما ورد أعاله من قبل أي موظف مفوض دون تحيز .7
 

 اإلجراءات القانونية 
 

، إذا كان استمرار وجود الطالب  على النحو المبين أدناه. ومع ذلكلن يتم استبعاد أي طالب من المدرسة دون أن يتم منحه اإلجراءات القانونية المناسبة  
يوجد    عدم  ، يقوم بعرقلة نظام المدرسة بشكل فعلي وجوهري، وفي حكم الشخص المسئول، أو  خطًرا على األشخاص أو الممتلكات  في المدرسة يشكل

الطالب المتهم بارتكاب مخالفة تأديبية مؤقتًا من المدرسة قبل متابعة اإلجراءات القانونية    استبعاد، فيمكن هنا  فيف من الخطر أو االضطراببديل متاح للتخ
 ( )انظر أدناه للحصول على مزيد من المعلومات(.Emergency Removalالطارئ )  االستبعادالواجبة وفقًا لعملية 

 
I . داخل المدرسة  اإليقاف المؤقت 

اإليقاف  ة. ستمتد إجراءات ي المدرس  انيمبال، ولكن ليس من الفصل الدراسي العادية أنشطة المدرسة هو استبعاد الطالب من  داخلاإليقاف المؤقت 
 ددة خالل العام الدراسي( على النحو التالي: ( أيام دراسية )متتالية أو تراكمية وفقًا للمخالفات المتع10داخل المدرسة لمدة ال تزيد عن )المؤقت 

 
ول أن  لب للدفاع عن نفسه. إذا قرر المسئول بإبالغ الطالب بالمخالفة التأديبية المنسوبة إليه وأساس التهمة وإتاحة الفرصة للطاسيقوم المسئ .1

  10للطالب داخل المدرسة، والتي قد ال تتجاوز اإليقاف المؤقت  فترة   ول بإبالغ الطالب بطولالب ارتكب المخالفة التأديبية، فسيقوم المسئالط
 ، في العام الدراسي. أو متتالي  ، بشكل تراكميأيام

األسباب التي  ب، و شفهياً بالمخالفة التأديبية  األمرولي  إلخطار    منطقيةول جهوًدا  داخل المدرسة، سيبذل المسئاإليقاف المؤقت  في نفس يوم قرار   .2
إل المؤقت  ، وطول فترة  الطالب قد ارتكب مخالفةأن    اعتبارى  أدت  المسئاإليقاف  أيًضا ولي  داخل المدرسة. سيدعو  إلى اجتماع    األمرول 
، واالستجابات المحتملة للسلوك. سيتم تحديد موعد هذا االجتماع في  األداء األكاديمي للطالب وسلوكه، واستراتيجيات مشاركة الطالب   لمناقشة 

ولي  ول غير قادر على الوصول إلى  وقت ممكن بعد ذلك. إذا كان المسئ  ، في أقربكذلك  األمرمكن، وإذا لم يكن  إن أاإليقاف المؤقت  يوم  
شفهياً    األمرولي  ألغراض إبالغ    منطقية، فإن هذه المحاوالت ستشكل جهوًدا  ( محاوالت للقيام بذلك 2يقل عن )  بعد إجراء وتوثيق ما ال  األمر

 داخل المدرسة. اإليقاف المؤقت ب
داخل  اإليقاف المؤقت  ، بما في ذلك سبب وطول فترة  داخل المدرسةاإليقاف المؤقت  بشأن    األمرولي  لول إشعاًرا كتابيًا للطالب وسيرسل المسئ .3

ول بتسليم هذا  لفعل سيقوم المسئجتماع قد عقد با، إذا لم يكن هذا االاع مع المدير للغرض الموضح أعالهإلى اجتم األمرولي ، ودعوة المدرسة
  عنوان البريد اإللكتروني إلى ال  أوعن طريق التسليم اليدوي أو البريد المعتمد أو البريد من الدرجة األولى  اإليقاف المؤقت  اإلشعار في يوم  

 . األمر وولي ول قة أخرى للتسليم وافق عليها المسئالمدرسة أو بطري  مع التواصل لطرق األمرالذي سبق وقدمه ولي  

 . أدناه  المدونةطويلة األمد اإليقاف المؤقت  أيام تراكمية في العام الدراسي إلجراءات  10في المدرسة ألكثر من اإليقاف المؤقت سيخضع 

II –  المدى  قصيرخارج المدرسة اإليقاف المؤقت 

أيام أو أقل في العام الدراسي( لسلوك ال يغطيه   10قصير المدى خارج المدرسة )إيقاف مؤقت ، قبل فرض  الطارئ )انظر أدناه( االستبعادباستثناء حالة  
ول للطالب ووالديه إشعاًرا شفهيًا وكتابيًا وفرصة للمشاركة في  سيقدم المسئ  ½،   37Hأو  37Hالفقرة  71( المادة .M.G.Lقانون ماساتشوستس العام )

    استماع غير رسمية.جلسة 
 

أو   حال كانت غير اللغة اإلنجليزية واللغة األساسية المنطوقة في المنزل في باللغة اإلنجليزية  األمروولي ر اإلشعار الكتابي للطالب يفم تو سيت تنويه: 
  غيرها من وسائل التواصل عند االقتضاء وسيتضمن ما يلي:
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a) المخالفة التأديبية؛ 
b) أساس وأسباب التهمة؛ 
c)  الطالب إليقاف العواقب المحتملة، بما في ذلك المدة المحتملة  ً  ؛مؤقتا
d)  م الشرح  على التهم وتقدي ، بما في ذلك فرصة االعتراضالمقترحاإليقاف المؤقت ول بشأن  للطالب لعقد جلسة استماع مع المسئفرصة

 ؛أن يحضر جلسة االستماع  األمرولولي ، من قبل الطالب للحادث المزعوم
e) تاريخ الجلسة ووقتها ومكانها؛ 
f)  للمشاركة؛ األمرفي خدمات الترجمة الفورية في جلسة االستماع إذا لزم  وولي أمرهحق الطالب 

 
، أو البريد اإللكتروني إلى عنوان مقدم  من الدرجة األولى، أو البريد المعتمد  ، أو البريدعن طريق التسليم باليد  األمرولي يمكن تقديم إخطار كتابي إلى 

 . األمرأو أي طريقة تسليم أخرى متفق عليها من قبل المدرسة وولي   ألغراض التواصل مع المدرسة،  األمرولي من 

بفرصة حضور جلسة االستماع. إلجراء جلسة استماع بدون    األمرإلخطار ولي    منطقيةول جهوًدا  : سيبذل المسئاألمرولي  ولة إلشراك  الجهود المبذ .2
منطقية إذا  ول قد بذل جهوًدا  . يُفترض أن المسئاألمرولي  لتضمين    المنطقيةول قادًرا على توثيق الجهود  ، يجب أن يكون المسئاألمرولي  حضور  

 الطوارئ.في حالة  خطار  إلل  األمرولي  بالطريقة التي حددها    األمربولي  ( على األقل لالتصال  2ول إشعاًرا كتابيًا وقام بتوثيق محاولتين )المسئأرسل  
تبريراته،  طالب أيًضا فرصة لتقديم  ول المخالفة التأديبية وأساس التهمة وأي معلومات أخرى ذات صلة. ستتاح لل: سيناقش المسئشكل جلسة االستماع .3

األخرى مناسبة.    ول أخذها في عين االعتبار عند تحديد ما إذا كانت التدابير االحترازية والعقوباتبما في ذلك األعذار المخففة، التي يجب على المسئ
ة، التي يجب على  اقشة سلوك الطالب وعرض التبريرات، بما في ذلك األعذار المخفف، فرصة لمن، إذا كان حاضراً األمر لولي  ول  سيوفر المسئ

 ول مراعاتها عند تحديد العقوبات التي قد تفرض على الطالب. المسئ
والفرصة  اإليقاف المؤقت  ، نوع ومدة  إيقاف الطالب مؤقتًا ، وإذا تم  وأسباب ذلك   بقراره  األمرولي  لول إخطاًرا كتابيًا للطالب و: سيقدم المسئالقرار .4

المهام واألعمال المدرسية   التحديد في شكل تحديث  لتكوين  قد يكون إشعار  تقدم أكاديمي خالل فترة الفصل.  األخرى مثل تلك الالزمة إلحراز 
 لإلخطار الكتابي األصلي بجلسة االستماع. 

III -  المدى طويل اإليقاف المؤقت 

 
اء داخل المدرسة أو  ، سواإليقاف المؤقت أيام من  10أكثر من ) المدىطويل إيقاف مؤقت قبل فرض   ،)انظر أدناه( الطارئ االستبعادباستثناء حالة  

  المدى  قصيراإليقاف المؤقت ول إجراءات سيتبع المسئ،  متعددة حدثت أثناء العام الدراسي(  ، سواء كانت متتالية أو تراكمية لمخالفات خارج المدرسة
 على النحو التالي:  باإلضافة إلى اإلجراءات اإلضافية 

 
 ، باإلضافة إلى ما يلي: المدى في الفقرة ج أعاله قصير  اإليقاف المؤقت  : سيتضمن اإلشعار جميع مكونات تنويه .1

a)  الطالب   بإيقافقبل جلسة االستماع، ستعطى فرصة مراجعة سجل الطالب والوثائق التي يمكن للمدير االعتماد عليها في اتخاذ قرار

 من عدمه؛مؤقتاً عن الدراسة 

b)  ؛األمرولي   /ار أو شخص عادي من اختيار الطالب، على نفقة الطالبمستش يتم تمثيله من قبلالحق في أن 

c)  ؛وز إجبار الطالب على القيام بذلك، ولكن ال يجتقديم شرح الطالب للحادث المزعومو لصالحهمد  الحق في تقديم شهو 

d)   ة؛يالمدرسالتعليمية منطقة المقدمين من خالل الالحق في استجواب الشهود 

e)   و؛ عند الطلب األمرولي  ول، ونسخة من التسجيل الصوتي المقدم للطالب أو في طلب تسجيل الجلسة من قبل المسئالحق 

f) أمام المشرف.  المدىطويل إيقاف مؤقت ول بفرض الحق في استئناف قرار المسئ 
 
،  حاضراً ، إذا كان األمرلولي ول أيًضا ها في اإلشعار أعاله. سيوفر المسئ: ستمنح جلسة االستماع الحقوق المنصوص عليشكل جلسة االستماع .2

ول مراعاتها عند تحديد النتائج بالنسبة  التي يجب على المسئ، المخففة ، بما في ذلك األعذار ناقشة سلوك الطالب وعرض المبرراتفرصة لم
 للطالب. 

 
، بعد النظر في الظروف المخففة  كذلك األمرالب قد ارتكب المخالفة التأديبية، وإذا كان  ول ما إذا كان الط: استناًدا إلى األدلة، سيحدد المسئ القرار .3

المدى.  طويل  اإليقاف المؤقت  ، بدالً من أو باإلضافة إلى  دبير أو النتيجة التي سيتم فرضها، فما هو التالمدىطويل اإليقاف المؤقت والبدائل عن 
، أو البريد اإللكتروني  عن طريق التسليم باليد، أو البريد المعتمد، أو بريد الدرجة األولى األمروولي  ول القرار الكتابي إلى الطالب سيرسل المسئ

. إذا قرر  األمرولي ، أو أي طريقة تسليم أخرى متفق عليها من قبل المدرسة وألغراض التواصل في المدرسة األمرى العنوان المقدم من ولي إل
ً ال  يتضمن القرار الكتابي: وف ، فسمسئول إيقاف الطالب لفترة طويلة مؤقتا
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 والمشاركين في الجلسة؛ االستماع جلسة خالفة التأديبية وتاريخ انعقاد تحديد الم .1
 ؛ت الرئيسية التي تم التوصل إليهاتحديد الحقائق واالستنتاجا  .2
 العودة إلى المدرسة؛، وكذلك تاريخ ديد المدة والتاريخ الفعلي لإليقاف المؤقتتح .3
  10من المدرسة )إذا كانت أكثر من  االستبعادتضمين إشعار بفرصة الطالب في تلقي خدمات التعليم لتحقيق تقدم أكاديمي خالل فترة   .4

 ؛تراكمية(أيام 
في االستئناف باللغة اإلنجليزية  ول أمام المشرف أو من ينوب عنه. سيتوفر اإلشعار بالحق طالب بالحق في استئناف قرار المسئإبالغ ال .5

،  واصل عند االقتضاء أو غيرها من وسائل التالمتداولة غير اللغة اإلنجليزية واللغة األساسية المنطوقة في المنزل إذا كانت اللغة 
 وسيتضمن المعلومات التالية المذكورة بلغة واضحة: 

a) تقديم إشعار كتابي باالستئناف إلى المشرف في غضون   األمرولي  ، بما في ذلك أنه يجب على الطالب أو  استئناف القرار  عملية
،  ( أيام تقويمية5م في غضون خمسة )؛ شريطة أن يتالمدى طويل    اإليقاف المؤقتتبدأ من تاريخ نفاذ  تقويمية  ( أيام  5خمسة )

( أيام  7لى سبعة )لقى من المشرف تمديًدا للوقت لتقديم اإلشعار الكتابي لمدة تصل إأن يطلب ويت  األمريجوز للطالب أو ولي  
 ذلك ل؛ وتقويمية إضافية 

 
b)   ول في االستئناف. المشرف عكس قرار المسئ ساري المفعول ما لم وحتى يقرر  المدىطويل اإليقاف المؤقت  سيظل 

 
½، ال يجوز وضع أي طالب    37Hأو   37Hالفقرة  71( المادة  .M.G.Lقانون ماساتشوستس العام ) باستثناء الطالب المتهمين بمخالفة تأديبية بموجب  

من اليوم األول الذي يتم فيه    في العام الدراسي بدءً   يوًما دراسيًا  90لواحدة أو أكثر من المخالفات التأديبية ألكثر من    المدىطويل  إيقاف مؤقت  في حالة  
 . اإليقاف المؤقتإلى ما بعد نهاية العام الدراسي الذي يتم فيه فرض هذا  المدى طويل إيقاف مؤقت يمتد أي   الطالب من المدرسة. لن  استبعاد

 
IV- الطرد 
 

ً مالدائم( من قبل المدير بسبب السلوك ال  الفصليخضع الطالب للطرد )أي     71( المادة  .M.G.L، قانون ماساتشوستس العام )وضح أدناه. )انظر أيضا
 (.37Hالفقرة 

 حيازة سالح خطير*  •

 المدرسة(  تمريضمصرح بها من قبل  والغير طبية بوصفة  أو الكوكايين أو العقاقير المارياناخاضعة للرقابة )مثل حيازة مادة ممنوعة  •

 االعتداء على المعلمين أو الموظفين اإلداريين أو غيرهم من العاملين في مجال التعليم  •
 

، بل يشمل أيًضا األشياء األخرى المستخدمة  خ المقلدة الواقعية لهذه األسلحة/ األجهزة فحسبيشمل ذلك السكاكين والبنادق واألجهزة المتفجرة والنسال  *

دائًما    ء ال تعتبرأو والعة. في حين أن هذه األشيا   ،أو أعواد ثقاب  مقص، أو    بيسبول، ، مثل مضرب  ء على شخص آخر أو لخلق موقف خطيرلالعتدا

معين في حوزة  الحول ما إذا كان الشيء  ويقومون باتخاذ قرار منطقيولين والمهنيين التربويين سيراجعون ظروف كل حالة "أسلحة خطيرة"، فإن المسئ

 . ح غير قانوني إلى قسم الشرطةالطالب يشكل سالًحا خطيًرا في بيئة المدرسة. سيتم تسليم أي سال
 

إدانتهم بجناية بناًء على المعايير واإلجراءات المنصوص عليها    /من قبل المدير عند اتهامهمالطرد    /لإليقاف المؤقت طويل المدىيخضع الطالب أيًضا  
 . ½  37Hالفقرة   71( المادة .M.G.Lفي قانون ماساتشوستس العام )

 
ألكثر من عشرة أيام متتالية    ½37Hأو    37Hالفقرة    71( المادة  .G.Lمن المدرسة الرتكابه مخالفة تأديبية بموجب القانون العام )  استبعادهأي طالب يتم  

  بالغه ، وسيتم إبموجب خطة خدمات التعليم على مستوى المدرسة   االستبعادفرصة تلقي الخدمات التعليمية وتحقيق التقدم األكاديمي خالل فترة    ستتاح له
 طرد. ال  / اإليقاف المؤقتبذلك في وقت  

 

 ½ 37Hو  37Hالفقرة   71( المادة .M.G.Lالمطبقة على السلوك المشمول بقانون ماساتشوستس العام )اإلجراءات 

 

، أو األدوية الطبية  أو الكوكايين  ، المارياناخاضعة للرقابة )مثل  ، أو حيازة مادة ممنوعة  ن المدرسة لحيازته سالًحا خطيًرا طالب م  فصلعند النظر في  

ول  لمدرسة أو في أي طاقم تعليمي آخر، يجوز للمسئا  إدارةأو في حالة االعتداء على موظف في    تمريض المدرسة(، مصرح بها من قبل  والغير  الموصوفة  

عقد جلسة استماع رسمية أمام  )عشرة أيام أو أقل( بعد جلسة استماع غير رسمية. سيتم    المدىقصير  إيقاف مؤقت  وضع الطالب في البداية في حالة  

 ، بما في ذلك الطرد من المدرسة.ن سيتم اتخاذ إجراء تأديبي إضافي هذه لتحديد ما إذا كااإليقاف المؤقت  ول خالل فترة المسئ

 

( سيتم منحه  2، )بسبب المؤتمر(  1، يجب إبالغ الطالب ) ة في شكل مؤتمر بين الطالب والمسئول. في هذا المؤتمرستكون جلسة االستماع غير الرسمي.1

ول أن تأخير جلسة االستماع ضروري  األولي. إذا رأى المسئاإليقاف المؤقت  ( سيتم منحه قراًرا بشأن  3، و )الفرصة لتبيان وجه نظره من القصة 

 األولي وليس قبله.  لمؤقت  اإليقاف ا، فقد تحدث هذه العملية مباشرة بعد لتجنب الخطر أو االضطراب أمر جوهري
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فرض طرد وشيك؛    باحتماليةالطالب    ولي أمر أو وصيإلبالغ    منطقياألولي حيز التنفيذ، يجب على المدير بذل جهد  اإليقاف المؤقت  قبل وضع  .2

االتصال بالمدرسة للحصول على معلومات إضافية بشأن   للوالدينويجوز  المنزل وفي العمل. ويشمل ذلك محاوالت االتصال بالوالدين أو الوصي في 

 . اإليقاف المؤقت

 الوصي تنص على ما يلي:   /األمرولي سيتم إرسال رسالة إلى .3

a)  سبب التعليق 

b)  ومدته اإليقاف المؤقت بيان بتاريخ سريان 

c) قانون  الطرد من المدرسة وفقًا ل، بما في ذلك  ظر في المزيد من إجراءات التأديببيان بخصوص جلسة استماع رسمية مع المدير للن

 . 37Hالفقرة  71( المادة  .M.G.Lماساتشوستس العام )

ماساتشوستس العام  قانون  ر واإلجراءات المنصوص عليها في  سيستخدم المدير المعايي  لطالب متهم/ مدان بجناية،طرد  ال   / اإليقاف المؤقتعند النظر في  

(M.G.L.  المادة )37الفقرة    71H  .½   أو    /لمدير بشكل غير رسمي مع الطالب و، قد يجتمع ا قبل الشروع في مثل هذه اإلجراءات ،  باإلضافة إلى ذلك

 والديه لمراجعة التهمة والمعايير المعمول بها إذا رأى المدير ذلك مناسبًا. 

 رئالطا لالستبعاداستثناء 

الطالب المتهم بارتكاب مخالفة تأديبية مؤقتًا من    استبعاد، يمكن  المدى المنصوص عليه أعاله قصير أو طويل  اإليقاف المؤقت  بصرف النظر عن أحكام  

بحسب    اعتبر  وإذابشكل فعلي وجوهري،    المدرسة  نظام، أو يعطل  خطًرا على األشخاص أو الممتلكات  المدرسة إذا كان استمرار وجود الطالب يشكل 

 إجراء.   بكذا، أنه ال يوجد بديل متاح للتخفيف من الخطر أو االضطراب الحاصل إال المسئول 

، ووصف الخطر ]أو االضطراب[ من قبل  المتخذ والسبب وراء ذلك  االستبعاد، إخطار المشرف كتابيًا بإجراء يجب على المسئول، في الوقت المناسب 

 الطالب. 

 

  بالنسبة، حسب االقتضاء  الطارئ، وخالل هذه الفترة سيقدم المسئول ما يلي االستبعاد( دراسيين بعد يوم 2المؤقتة يومين )  االستبعادلن تتجاوز مدة 

 : اإليقاف المؤقتطول فترة ل

، والمسائل  الطارئ، وسبب الحاجة لمثل هكذا إجراء   االستبعادشفهياً بإجراء    وولي أمرهإلخطار الطالب    ومنطقيةبذل جهود فورية   •
 األخرى المعمول بها؛

 ؛نصوص عليه في القسم ج أو د أعاله، حسب االقتضاء على النحو الم  األمرتقديم إشعار كتابي للطالب وولي  •

بل  ، ق جلسة االستماعفرصة لحضور    األمرولولي  ،  االقتضاء ، حسب  طالب إلجراء جلسة استماع مع المسئول إتاحة الفرصة أمام ال  •
 .األمرول والطالب وولي تمديد الوقت للجلسة من قبل المسئ ، ما لم يتم االتفاق على(2انتهاء اليومين الدراسيين )

 ، وخطيا في موعد ال يتجاوز اليوم الدراسي التالي. شفويا في نفس يوم جلسة االستماع إصدار القرار •
 

 المدرسة على أساس طارئ لمخالفة تأديبية حتى يتم اتخاذ األحكام المناسبة لسالمة الطالب وتنقالته. ول فصل طالب من وز للمسئال يج

 االستئناف أمام المشرف 
، يجوز  يأيام دراسية تراكمية في العام الدراس  10لطالب ألكثر من  اإليقاف المؤقت ل، إلى  األمرولي  ، بعد اجتماع  إذا أدى قرار صادر عن المسئول 

تقديم طلب استئناف ورفعه إلى المشرف في غضون خمسة    األمرولي  ، يجب على الطالب أو  أمام المشرف. من أجل القيام بذلك للطالب استئناف القرار  
،  ة تلي طلب الطالب( أيام دراسي3( أيام. يجب أن يعقد المشرف جلسة االستماع في غضون ثالثة ) 7( أيام تقويمية مع ترك خيار التأجيل لمدة سبعة )5)

وز للمشرف أن  ، يجالستئناف خالل هذا اإلطار الزمني ( أيام تقويمية إضافية. إذا لم يتم تقديم ا 7تمديًدا يصل إلى سبعة )  األمرولي ما لم يطلب الطالب أو  
 ، إذا ما تبين وجود سبب وجيه. يرفض طلب االستئناف، أو قد يقبل به وفقًا لتقديره

 ينطبق ما يلي: 

في جلسة االستماع. يُعتبر أن المشرف قد بذل جهًدا حسن النية إذا بذل جهوًدا إليجاد يوم   األمرولي سيبذل المشرف جهًدا حسن النية إلشراك  •
  بتاريخ ووقت   األمروالمشرف بالمشاركة. سيرسل المشرف إشعاًرا كتابيًا إلى ولي    األمرلولي  ووقت لجلسة االستماع التي من شأنها أن تسمح  

 ومكان جلسة االستماع. 

، فماذا  كذلك  األمرالتي تم اتهام الطالب بارتكابها، وإذا كان    سيعقد المشرف جلسة استماع لتحديد ما إذا كان الطالب قد ارتكب المخالفة التأديبية •
عند الطلب. سيقوم    األمرولي  ل، وسيتم توفير نسخة منها للطالب أو  ترتيب تسجيل صوتي لجلسة االستماع ستكون النتيجة. سيقوم المشرف ب 

أنه سيتم إجراء تسجيل صوتي للجلسة وسيتم توفير نسخة للطالب وولي   المشاركين قبل جلسة االستماع  عند    األمرالمشرف بإبالغ جميع 
 الطلب. 

كما هو موضح في القسم   المدىطويل اإليقاف المؤقت وص  ول بخصنوحة للطالب في جلسة استماع المسئعطى للطالب جميع الحقوق الممستُ  •
 د أعاله. 

كما هو    المدىطويل  اإليقاف المؤقت  ( أيام تقويمية من جلسة االستماع يفي بمتطلبات  5سيصدر المشرف قراًرا مكتوبًا في غضون خمسة ) •
د يفرض المشرف نفس اإلجراء أو إجراء آخر أخف وطأةً  ، فقالطالب ارتكب المخالفة التأديبيةموضح في القسم د أعاله. إذا قرر المشرف أن  

 ول. المسئ أشد وطأةً من ذلك الذي سبق وفرضهإيقاف مؤقت ، ولكنه لن يفرض ن المسئول من الذي صدر ع
 

  المدرسية.   التعليمية ويشكل قرار المشرف القرار النهائي للمنطقة
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 504القسم انضباط الطالب المؤهلين للتعليم الخاص و/ أو طالب 

، بشرط أال يكون سلوك الطالب  لتأديبي مثل جميع الطالب اآلخرينلنفس اإلجراء ا   504أو طالب القسم    / الطالب المؤهلون للتعليم الخاص ويخضع  
الطالب    يتعرض  اوقتمهر  للمظ)أيهما ينطبق( إجراء تحديد    504المؤهلة. يجب على فريق التعليم الخاص أو فريق    إعاقتها  /مظهًرا من مظاهر إعاقته

نمط من   أيام تراكمية )إذا كان هناك   10  أيام متتالية أو أكثر من 10خارج المدرسة لمدة  لإليقاف المؤقت 504أو طالب القسم  للتعليم الخاص المؤهلون  
  إيقاف لغاء عملية التأديب وال يمكن  ، فيجب إمن مظاهر اإلعاقة المؤهلة للطالبفريق إلى أن االنتهاك هو مظهر  ال توصل( في أي عام دراسي. إذا  الفصل
ً   الطالب . إذا لم يكن االنتهاك مظهًرا من مظاهر اإلعاقة، فسيخضع الطالب لنفس اإلجراء التأديبي الذي سيتلقاه أي طالب آخر عند ارتكابه نفس  مؤقتا

 االنتهاك. 

 الخاص  للتعليم المؤهلين لطالبل  المؤقت باإليقاف المتعلقة اإلجراءات

نهم من ذوي االحتياجات  لخاصة أو الطالب الذين تم تحديد اشتباه كوذوي االحتياجات ا  من  لطالباإليقاف المؤقت لسيتم اتباع اإلجراءات التالية عند  
 الخاصة: 

في اجتماع تحديد المظهر، يجب على الفريق مراجعة جميع المعلومات ذات الصلة في ملف الطالب، بما في ذلك برنامج التعليم الفردي   .1
IEP  بعد  ل أولياء األمور.  الخاص بالطالب، ونتائج التقييم السابقة، وأي مالحظة من مالحظات المعلم وأي معلومات ذات صلة مقدمة من قب

 مات المذكورة أعاله، يجب على الفريق اإلجابة على األسئلة التالية: مراجعة المعلو

a.  ً  عن إعاقة الطالب، أم أن السلوك كان له عالقة مباشرة وجوهرية بإعاقة الطالب؟  هل كان السلوك المعني ناجما
b.  الفردي  هل كان السلوك المعني هو النتيجة المباشرة لفشل المدرسة في تنفيذ برنامج التعليمIEP؟ 

، فقد يتم تطبيق اإلجراءات التأديبية ذات الصلة المطبقة على الطالب غير المعوقين  يكن مظهًرا من مظاهر إعاقة الطفل إذا تقرر أن السلوك لم  
قدم  قادًرا على إحراز ت  اً ب أن يكون الطالب أيض، يجالطالب غير ذوي اإلعاقة. ومع ذلك على الطالب بنفس الطريقة التي يتم بها تطبيقها على  

 الخاصة به.  IEP نحو أهداف برنامج التعليم الفردي

  اإللحاق التعليمي الب إلى  ويجب إعادة الطمؤقتاً  الطالب    إيقاف، فال يجوز   من مظاهر إعاقة الطالباً أن السلوك كان مظهر  إذا قرر الفريق
لتدخل السلوكي.  باعتباره جزء من تعديل خطة ا  حاق التعليمياإللوالمدرسة على تغيير    األمرولي  ، ما لم يوافق  منه   استبعاده/ استبعادها الذي تم  

 ، يجب على الفريق إما إجراء تقييم سلوكي وظيفي وإنشاء أو مراجعة خطة التدخل السلوكي للطالب.باإلضافة إلى ذلك 

ً  45الطالب من برنامجه التعليمي لمدة   استبعادبغض النظر عن نتيجة تحديد المظهر، يجوز لموظفي المدرسة  .2 ُ   يوما  وفقًا لما يلي:  دراسيا

a.  المدرسية  النشاطات حمل أو حيازة سالح إلى المدرسة أو في المدرسة أو في مباني المدرسة أو في 
b.  غير المشروعة عن علم، أو بيع أو التماس بيع المواد الممنوعة الخاضعة للرقابة في  المواد المخدرةحيازة أو استخدام

 أو  ؛ المدرسية  النشاطاتالمدرسة أو في مباني المدرسة أو في  
c.  المدرسية حيث يوجد: النشاطاتالتسبب في إصابة جسدية خطيرة أثناء التواجد في المدرسة أو في مباني المدرسة أو في 

 للوفاة خطر كبير أدى  .1
 ألم جسدي شديد  .2
 تشوه مطول/واضح  .3
 عضو في الجسم أو في القدرة العقلية  طرف أو  فقدان أو ضعف وظيفة .4

 
d.    إذا أمر الموظف باإللحاق التعليمي البديل بعد تقديم المنطقة التعليمية لدليل أن   االستماعأو، بتفويض من موظف جلسة

 الطالب "من المرجح بدرجة كبيرة" أن يقوم بإيذاء نفسه/ نفسها أو اآلخرين. 
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الذي يسمح للطالب    لمحيطاللطالب. يجب أن يختار الفريق    IEPالتعليمي البديل المؤقت بواسطة فريق برنامج التعليم الفردي    المحيطيتم تحديد  
  IEP، والتقدم نحو تحقيق أهداف برنامج التعليم الفردي  آخر  محيط، على الرغم من وجوده في  ية العامةالتعليم الدراسية  هج  امن البالمشاركة في  

 ، يجب إجراء تقييم سلوكي وظيفي وصياغة خطة تدخل سلوكي. إلى ذلك. باإلضافة  بها / الخاصة به

 اإلجرائية المطبقة على الطالب الذين لم يحدد بعد أهلية حصولهم على تعليم خاص المتطلبات 
 

توفر جميع وسائل    التعليمية   ، فإن المنطقة ب قد يكون طالبًا من ذوي اإلعاقة إذا كانت المنطقة التعليمية قبل اإلجراء التأديبي على علم بأن الطال  .1
 لديها معرفة مسبقة إذا:   التعليمية  المنطقةأن حقًا على أنه غير مؤهل. يمكن اعتبار الحماية للطالب حتى وما لم يتم تحديد الطالب ال

a.  عن قلقه خطيا؛ أو  األمرولي أعرب 
b.  قد طلب إجراء تقييم؛ أو  األمرولي كان 
c.  إلى مدير التعليم الخاص أو غيرهم من الموظفين المشرفين عن مخاوف محددة بشأن نمط   بشكل مباشر  المنطقة التعليميةأعرب موظفو

طالب أو قام  على تقييم ال   األمرولي  المنطقة التعليمية لديها معرفة مسبقة إذا لم يوافق    أن  السلوك الذي أظهره الطالب. ال يجوز اعتبار
 لى تحديد عدم األهلية.، أو إذا أدى تقييم الطالب إبرفض خدمات التعليم الخاص

  ، يجب أن يكون للمنطقةإجراء تقييم الحق لإلجراء التأديبي   األمرولي  ، وطلب  التعليمية أي سبب العتبار الطالب معاقًا   إذا لم يكن لدى المنطقة .2
 إجراءات تتفق مع المتطلبات الفيدرالية إلجراء التقييم السريع لتحديد األهلية.  التعليمية

 ؤهال، فإنه يحصل على جميع الحماية اإلجرائية بعد اكتشاف األهلية. إذا وجد الطالب م .3
 

 سياسات/ إجراءات المنطقة التعليمية 

 
 

 قواعد اللباس الطالبي

 
قانون اللباس الطالبي من أجل تعزيز مستوى مناسب من اللباس في مدارس لين  ( Lynn School Committeeقد اعتمدت لجنة مدرسة لين )

 (، مع تحقيق التوازن أيضا بين حقوق الطالب. Lynn Public Schoolsالعامة )

مدارس لين  وينبغي أن تدار قواعد اللباس بصورة عادلة وبإنصاف. وينبغي أن يطبق مدير أو مشرف المدرسة قانون اللباس، مع مراعاة القيم األساسية ل
 (، ألنها قد تكون مرتبطة باللباس. Lynn Public Schoolsالعامة )

االنضباط.   االنتهاكات لقانونأن تخضع  كما يمكن دي انتهاكات قواعد اللباس إلى اضطرار الطالب إلى تغيير المالبس أو تغطيتها أو خلعها.قد تؤ
 اإلجراءات التأديبية تدريجيا.  اإلنفاذ وتطبق األساليب المستخدمة في انتهاك علىوينبغي أن تؤثر الدرجة والتواتر والظروف المحيطة بأي  

 يجب على كل طالب ارتداء ما يلي:  .1
 

a.  البطن،قميص أو مالبس أخرى تغطي منطقة  
 والصدر. 

b.  اسواللب ، والسراويل القصيرة  ، السراويل ،  
 ية األخرى. أو المالبس السفل ، والتنورة 

c.  .)األحذية )بخالف ما هو محظور أدناه 
 

 يجوز للطالب ارتداء ما يلي:  ال .2
 

a.  ،األغطية، القلنسوات، ما لم  أغطية الوجه، القبعات
 يكن ارتداءه بناء على معتقد ديني أو لغرض طبي. 

 
 

 )تتبع في الصفحة التالية( 
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b. إال إذا كان لغرض طبي.  ،القفازات 
c.  .ثياب النوم 
d. أدناهأو شبكة تكشف مناطق الجسم المتوقع تغطيتها بواسطة الصورة   ، قماش شفاف جزئيًا  ،قماش شفاف . 
e.  ما لم يتم ارتداؤها لغرض طبي.  ، النظارات الشمسية أو النظارات الداكنة 
f.  المالبس أو المجوهرات أو الملحقات أو األوشام المرئية التي ترّوج لنشاط غير قانوني أو تعرض العنف أو األسلحة أو تكون

 لة أو بذيئة. فاحشة أو مبتذ 
g.  .المالبس أو المجوهرات أو اإلكسسوارات أو األوشام المرئية المرتبطة بمظاهر عصابات 
h.  مثل التبغ أو   ، المالبس أو المجوهرات أو الملحقات أو األوشام المرئية التي ترّوج للمواد الممنوعة الخاضعة للرقابة أو تعرضها

 الكحول أو المخدرات. 
i. إلكسسوارات أو األوشام المرئية التي تشتت االنتباه أو تشوش أو تضر بهدف المدرسة أو السلوكيات  المالبس أو المجوهرات أو ا

 المتوجب اتباعها.
j.   المالبس أو المجوهرات أو الملحقات أو األوشام المرئية التي تحتوي على كالم أو صور تحض على الكراهية تستهدف اآلخرين

  ، أو التوجه الجنسي ، أو العرق   ، أو الهوية الجنسية ،الجنسأو  الدين، أو العقيدة /   ، وميأو األصل الق اللون،أو  العرق، على أساس  
أو إتقان اللغة   ، أو االحتياجات الخاصة  ، التشرد أو  ، الحالة االجتماعية أو  ، النسب أو  ، العمرأو   ، أو الجسدية  ، أو اإلعاقة العقلية

  ، حكوميةأو  ، أو لوائح اتحادية  ،قوانين( أو التحصيل األكاديمي أو أي اعتبار آخر غير قانوني بموجب أي Englishاإلنجليزية ) 
 أو محلية. 

k. .يتوجب أال تكون المالبس الداخلية مرئية 
l.   أدناه يجب أال يؤدي التمزق في المالبس إلى كشف المالبس الداخلية أو مناطق الجسم المتوقع تغطيتها من خالل الصورة . 

m. أو قد تسبب   ، أو تشكل خطًرا على النفس  ،  يُسمح بالمالبس التي قد تسبب خطًرا على الطالب اآلخرين أو موظفي المدرسةال
أو   األزرار،أو   المعدنية، المسامير  ، على سبيل المثال ال الحصر ، ضرًرا للمدرسة أو الممتلكات الشخصية. تشمل األمثلة 

 أو األحذية التي تحتوي على مسامير أو دبابيس أو سالسل معدنية.   ، المالبسأو   السالسل، 
n.   ال يُسمح باألحذية ذات النعال واألحذية التي تشكل مصدر قلق للسالمة واألحذية التي تحتوي على مرابط أو صنابير أو عجالت

 معدنية. 
 

أو الصفوف المهنية أو غيرها من الصفوف    ، ترعاها المدرسةقد يتم إجراء استثناءات من قواعد اللباس من قبل المدرسة أللعاب القوى التي  .3
أو ألسباب أخرى ترتئيها المدرسة. يجب أن تكون المالبس مناسبة لكل صف دراسي مجدول بحيث قد يكون له متطلبات   ، المتخصصة 

 فريدة. قد تطلب المدارس أيًضا ارتداء مالبس معينة في صفوف التربية البدنية.
 

قد ال تؤدي    ، اه مناطق من الجسم قد ال تكون مكشوفة بواسطة قماش شفاف أو قماش شفاف جزئيًا أو شبكة. باإلضافة إلى ذلك)تُظهر الصورة أدن 
 ( أعاله.( l( و )dالتمزقات أو التمزقات في المالبس إلى كشف المالبس الداخلية أو مناطق الجسم التي تغطيها الصورة. ) عمال بالفقرتين الفرعيتين )

 
 
 

 سياسة األجهزة اإللكترونية للطالب 

 

الهواتف المحمولة خالل أوقات الدراسة. يجب أن تظل   ، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر  ،يُحظر االستخدام غير التعليمي لألجهزة اإللكترونية
أو يُسمح بخالف ذلك وفقًا   ، األجهزة اإللكترونية بعيدة عن األنظار وعن متناول األيدي خالل ساعات الدراسة ما لم يتم استخدامها ألغراض تعليمية

 للوارد أدناه. 

السياسة إلى مصادرة الجهاز و / أو إخطار الوالدين. قد تخضع االنتهاكات أيًضا لقانون التأديب. يجب أن تؤثر الدرجة والتكرار  قد يؤدي انتهاك هذه 
 ويجب تطبيق اإلجراءات التأديبية بشكل تدريجي.  ، والظروف المحيطة بأي انتهاك على األساليب المستخدمة في التنفيذ 

وذلك في األوقات   ، مثل الهواتف المحمولة ،من قبل المدارس عند سماحه باالستخدام المسؤول لألجهزة اإللكترونية قد يتم استثناء تطبيق هذه السياسة
 حالة كل طالب. المناسبة خالل ساعات الدراسة. قد يتم استثناء تطبيق هذه السياسة أيًضا بناًء على قرار من المدرسة وذلك بسبب الحاجة الطبية وفقًا ل

 

 الحضور 

 
 ة الحضور سياس 

 
A.   إلزامي الحضور اليومي لجميع المسجلين في مدارس لين العامة هو  ( وفقا لقوانين الكومنولثCommonwealth  وقواعد لجنة المدارس )

(School Committee .) 
B.   الدراسية المخصصة. تقع على عاتق المدير والمدرسين مسؤولية معرفة الطالب الغائبين عن المدرسة أو المتغيبين من الصفوف 
C. ( وفق قانون ماساتشوستس العامM.G.L.  المادة )71(b  )  يجب مراعاة وتطبيق اللوائح في جميع الحاالت التي تشمل الطالب ذوي االحتياجات

 التعليمية الخاصة. 
D. ويخضع لما يلي:  ، يفرض قانون الوالية الحضور إلى المدرسة 

 برنامج اإلخطار بغياب الطالب 
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هذا  سيتم إرسال إشعار إلى أولياء األمور / األوصياء يوجههم إلى االتصال برقم هاتف معين في وقت محدد إلبالغ المدرسة بغياب الطالب وسبب    ، في بداية كل عام دراسي 
أو رقم هاتف طارئ آخر حيث يمكن االتصال بهم خالل اليوم الدراسي. إذا لم تتلق    الغياب. سيتطلب اإلشعار أيًضا من هذا الوالد أو الوصي تزويد المدرسة بمنزل أو عمل

فيجب على المدرسة االتصال برقم الهاتف أو األرقام المزًودة لالستعالم عن غياب الطالب. سيتم االتصال بأولياء    ، في الوقت المحدد   األمر المدرسة رسالة من الوالد / ولي  
 ( أيام من غياب الطالب إذا لم يتصل الوالد )الوالدان( أو الوصي بالمدرسة لتقديم توضيح بخصوص الغياب. 3األمور في غضون ثالثة )

عن فصلين / فترتين أو أكثر )بدون عذر(  غاب الطالبأصل خمسة أيام على األقل قد  ومنين( أو األوصياء عندما يُسجل في سجل الطالب أنه سيتم أيًضا إخطار الوالد )الوالد
لد )الوالدين( / الوصي  على الوا  ، أو من لديه خمسة أو أكثر من حاالت الغياب بدون عذر في العام الدراسي وسيتم تحديد موعد اجتماع مع مدير المبنى )أو من ينوب عنه(

 والطالب تطوير خطة عمل لتحسين حضور الطالب. 

 يتم تشجيع اآلباء / األوصياء على االتصال بموظفي المدرسة والعمل بشكل تعاوني معهم لتصحيح ومعالجة أسباب تغيب الطالب عن المدرسة. 
 

 ويعرف الغياب عن الدراسة على النحو التالي:  أسباب الغياب. ت الغياب عن المدرسة مذكرة تشرحتتطلب جميع حاال .1
 
 الغياب الموثق )مبرر(: -

األنشطة التي ترعاها    ، اإلجازة الدينية   ، الوفاة في األسرة   ، مذكرة بخصوص المرض من الوالد أو الوصي   ، حالة المرض المرفق بمذكرة من الطبيب
الغياب يحدث عندما يكون الطالب في    ، ت المجند في الخدمة العسكرية بموافقة اإلدارة الكلية أو زيارا  ،المدرسة كما تمت الموافقة عليها من قبل اإلدارة

والغياب الناتج عن المشاركة في برنامج دراسة تحت إشراف المدرسة العامة. تحتفظ اإلدارة بالحق في طلب    ،عهدة المحكمة أو سلطات إنفاذ القانون
 ذلك من قبل مسؤول المدرسة.مالحظة الطبيب. في حالة الطوارئ قد يتم مراعاة  

 
 الغياب الموثق )غير مبرر( والغياب غير الموثق )غير مبرر(:  -

" كحد أقصى للمادة  -Dالحصول على الدرجة " ( غيابات غير موثقة )غير مبررة( قد تؤدي إلى  4)  أربعة( غيابات موثقة )غير مبررة( أو  4)  أربعة
ألخرى التي لم يتم تناولها أعاله، بما في ذلك التغيب عن المدرسة، التغيب عن جزء من الصف،  الغياب ا. جميع حاالت  الدراسية بربع محدد من العام 

 . من العام معين ربع ، واإلجازات العائلية ال تعتبر أسبابًا مشروعة للغياب عن الصف في الطرد
 

 فرصة لتعويض الدرجات 
بدون عذر أو أكثر بربع عام به درجات تقييمية، سيتاح له/ لها فرصة واحدة لتعويض  حاالت غياب    4كنتيجة لـ    -Dفي حالة حصول الطالب على  

 من حاالت الغياب بدون عذر في الربع الالحق من العام.  3الدرجة األساسية. ولتعويض الدرجة األساسية، ال يجب على الطالب أن يتخطى 
 

سية الخاصة في الربع الرابع للدورات الدراسية بالعام الدراسي الكامل أو في الربع الثاني للدورات الدراسية  ليس هناك فرصة لتعويض الدرجة األسا
 لنصف العام الدراسي. 

 
يتعين على الطالب تقديم مذكرة موقعة من الوالد أو الوصي توضح سبب الغياب وتاريخه. يجب تقديم هذه المذكرة لجميع    ،عند العودة إلى المدرسة بعد الغياب .2

أو في حالة المرض المطول الذي قد   ، ( أيام أو أكثر في أي صف دراسي واحد5معلمي الصف. ستكون مذكرة الطبيب مطلوبة في حالة الغياب لمدة خمسة )
 ( أيام متتالية أو أكثر. يحتفظ مسؤولو المدرسة بالحق في التحقق من صحة مالحظات الوالدين.5مسة )يؤدي إلى غياب خ

 
ما لم يتم منح اإلذن من قبل مدير المدرسة أو من ينوب عنه قبل  ، ال يجوز للتالميذ حضور األحداث المدرسية أو المشاركة فيها إذا تغيبوا في نفس يوم النشاط  .3

 المحددة. الحدث أو المناسبة 
 

اإلنصاف .4 يبدأ   ، لضمان  أن  يجب  النهائية.  العالمات  تسجيل  قبل  الغياب  بحاالت  المتعلقة  المخففة  الظروف  لتقييم  المسؤولين  من  المراجعة  مجلس  سيجتمع 
 ( أيام من استالم بطاقة التقرير.5االستئناف في غضون خمسة )
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ً إدارة المدرسة ال   .5  تتغاضى عن جدولة اإلجازات من قبل األسرة أو الطالب أثناء الدوام القائم في المدرسة. ال يعتبر غياب الطالب بسبب إجازة عائلية غيابا

 وبالتالي فإن المدرسة ليست مطالبة بتقديم مهام أو عمل تعويضي للطالب الذين يذهبون في إجازات أثناء الدوام القائم المدرسة.  ، "مبرراً"

E. ن يتم احتساب األعياد الدينية ضمن سجل الحضور المثالي للطالب. ل 
F.  .سيكون جميع الطالب الذين يشاركون في األنشطة التي ترعاها المدرسة أو الرحالت الميدانية مسؤولين عن جميع المهام المدرسية الفائتة 
G.   باطلة. السياسة السابقة المتعلقة بتخفيض درجات الغيابات غير الموثقة وتعتبر 

 

 قوانين وقواعد الحضور المختارة 

 .www.malegislature.gov: الحضور إلى المدرسة. يمكن االطالع على القانون الكامل على 76فيما يلي أحكام مختارة من قوانين والية ماساتشوستس العامة الفصل  
 

يمكن    ، لوقتيمكن نشر إرشادات الدولة حول موضوع الحضور إلى المدرسة من وقت آلخر من قبل إدارة ماساتشوستس للتعليم االبتدائي والثانوي. في هذا ا  ، باإلضافة إلى ذلك 
 / https://www.doe.mass.edu/sfs/attendance العثور على هذه اإلرشادات على

 
 : الحضور إلى المدرسة 76قوانين والية ماساتشوستس العامة الفصل 

 
..  .عاًما(  16إلى    6يجب على كل طفل بين الحد األدنى والحد األقصى لألعمار المحددة لاللتحاق بالمدرسة من قبل مجلس التعليم )من سن   . المتطلبات واالستثناءات.1القسم  

وبة من قبل مجلس التعليم في  خالل عدد األيام المطل  ، أو في مدرسة يومية أخرى معتمدة من قبل لجنة المدرسة  ،أن يحضر مدرسة نهارية عامة في المدينة التي يقيم بها الطالب
 .. .كل مدرسة

 
 .. ... أن يجعلهم يذهبون إلى المدرسة كما هو مطلوب.ضربة جزاء. يجب على كل شخص يتحكم في طفل ؛ . واجبات الوالدين 2القسم 

 
أو استخدمه بشكل غير قانوني أو آوى    ، غير قانوني غرامة. يعاقب بغرامة كل من أغرى أو حاول حمل قاصر على التغيب عن المدرسة بشكل    ؛ . التسبب في الغياب4القسم  

 .. .قاصًرا غائبًا عن المدرسة أثناء انعقاد الجلسة بشكل غير قانوني
 

مدرسية لتسجيل شخص ال  .. ال يلزم أي لجنة  .لكل شخص الحق في االلتحاق بالمدارس العامة في المدينة التي يقيم فيها بالفعل. مكان الحضور. االنتهاكات. التمييز.  5القسم  
قد يُطلب من أي شخص ينتهك هذا الحكم أو يساعد في انتهاكه أن يعيد    . يقيم بالفعل في المدينة ما لم يكن التسجيل المذكور مصرًحا به بموجب القانون أو من قبل لجنة المدرسة

أو في الحصول    ، ز استبعاد أي شخص أو التمييز ضده في القبول في مدرسة عامة في أي مدينةالتعويض الكامل إلى مدينة المدارس العامة التي لم يلتحق بها بشكل الئق. ال يجو
 أو التوجه الجنسي.  ، أو األصل القومي  ، الدين أو  ، الهوية الجنسية  أو   ، الجنسأو  ، اللون أو   العرق، على مزايا وامتيازات ودورات الدراسة في هذه المدرسة العامة على أساس 

 
يجب على المشرف    ، .. المدرسة أو المؤسسة التي يتم تعليمه فيها بسبب تغيير محل إقامته إلى مدينة أخرى في الكومنولث.عندما يغادر أي طفلاالنتقال.    . بطاقات13القسم  

باإلضافة إلى أي    ، توفير مثل هذا الطفل بطاقة تحويل بالصيغة التي تحددها وزارة التعليم والتي يجب أن تحتوي  ،أو الشخص المسؤول  ،في حالة مدرسة عامة ،على المدارس
ويجب على الفور إرسال نسخة مكررة منه إلى مدير المدارس    ، شارعه الجديد ورقمه  ، وفي كل حالة ممكنة   ، على اسمه وعمره ودرجته في المدرسة   ، معلومات أخرى تتعلق به 

 لمدينة التي يقيم فيها الطفل. في ا
 

نة من الفصل  سلطات وواجبات المشرفين على الحضور. يجب على المشرفين على الحضور التحقيق في جميع الحاالت التي تنشأ بموجب األقسام الثانية والثام.  20المادة  
وخمسة    ، ثالثة وتسعون  ، اثنان وتسعون  ، واألقسام تسعون   ،من الفصل السادس والسبعينوخمسة عشر    ، شاملة   ، من أربعة إلى أحد عشر   ،اثنان  ، واألقسام واحد  ، الثاني والسبعين

اإلشراف    ، إذا أمرت المحكمة ذلك  ، هـ من الفصل مائة وتسعة عشر. يجب عليهم   39ويجوز تقديم االلتماسات بموجب أحكام القسم    ، وتسعين من الفصل مائة وتسعة وأربعين
واألطفال الذين تم قبولهم أو حضورهم    ؛ للقصر المرخص لهم من قبل لجنة المدرسة بموجب القسم التاسع عشر من الفصل المائة وواحد   ؛ قبةعلى األطفال الموضوعين تحت المرا

يب أو غائب تجده يتجول  ي أي متغ العروض أو وسائل الترفيه في انتهاك للمادة مائة وسبعة وتسعين من الفصل مائة وأربعين. قد يعتقلون ويأخذون إلى المدرسة دون أمر قضائ
 في الشوارع أو األماكن العامة. 

 
 : حماية ورعاية األطفال وإجراءات ضدهم. 119قوانين والية ماساتشوستس العامة الفصل 

 
المدرسة طلبًا للمساعدة في )محكمة األحداث(  قد تباشر منطقة  ..  ..تحديد موقفاالختصاص القضائي؛    ؛ ه. االلتماسات التي تسعى لتحديد أن الطفل بحاجة إلى خدمات   39القسم  

أيام دراسية في ربع أو فشل    8وقد فشل عمًدا في االلتحاق بالمدرسة ألكثر من    ،تفيد بأن الطفل المذكور ال يُعفى من الحضور وفقًا للوائح القانونية والمعقولة لمدرسة هذا الطفل
 .. .لمدرسة الطفل بشكل متكرر في االمتثال للوائح القانونية والمعقولة

 
 سجالت المدرسة والعودة. : 72قوانين والية ماساتشوستس العامة الفصل 

 
 .. التلميذ الذي لم يكن حاضًرا خالل نصف الجلسة على األقل يتم وضع عالمة عليه وحسابه غائبًا عن تلك الجلسة. .. سجالت المدرسة. الصيانة واالستخدام. 8القسم 

 
 األدنى لسن المدرسة. رياض األطفال: الحد 

 
603 CMR 8.02.    .يجب أن يذهب كل طفل إلى المدرسة بدًءا من شهر سبتمبر من العام الميالدي الذي يبلغ فيه سن  الحد األدنى اإللزامي لسن الحضور إلى المدرسة

 السادسة. 
 

 

 والمخدرات يُحظر تعاطي الطالب للكحول والتبغ 

 

http://www.malegislature.gov/
https://www.doe.mass.edu/sfs/attendance/
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أو أي منتج متبغ بما في ذلك السجائر  الكحولالطالب أو يتناول أو يستحوذ أو يبيع أو يشتري أو يوزع أي مشروب يحتوي على  يتعاطىبغض النظر عن الكمية، لن 
أو المخدرات في مبنى    ، منتجات التبغ أو ، للكحول استخدام الطالب أو   تعاطي، أو أي مادة مخدرة محظورة. تحظر لجنة المدرسة  ، المنشطات أو  ، الماريانا أو   ، اإللكترونية

 المدرسة أو أي مكان يتبعها. 
 

 اط المدرسي وقد يتعرض إلجراء تأديبي. الحضور أو المشاركة في النش أثناءعالوة على هذا، يُمنع أي طالب يكون تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية قبل أو 
 

إشعار لجميع الطالب وأولياء األمور وفقًا لقانون الدولة. وكذلك، سوف تعد المنطقة نسخة من هذه السياسة   إرسالسيتم نشر هذه السياسة على موقع المنطقة المدرسية ويتم 
 . مع إدارة ميسوري وفقًا للقانون بالطريقة التي تطلبها إدارة ميسوري 

 

 تدريس أمور عن المخدرات والتبغ والمخدرات 

 . K-12عمرية والقائمة على الدليل في الصف وفقًا للقانون الوالية والقانون االتحادي، تقدم المنطقة التعليمية برامج للوقاية من الكحول والتبغ والمخدرات والتي تالئم الفئة ال

والمخدرات العواقب القانونية واالجتماعية والصحية لتعاطي الكحول والتبغ والمخدرات مع التأكيد على عدم تعاطي األطفال الذين في  يتناول برنامج الوقاية من الكحول والتبغ 

قرين لتعاطي  اول ضغط العمر الدراسة. يشمل البرنامج أيضا معلومات عن األساليب المؤثرة وتنمية المهارات من أجل تأجيل واالمتناع عن التعاطي وكذلك مهارات تن

 الكحول والتبغ أو المخدرات. 

قة التعليمية يجب أن تتأصل أهداف هذا البرنامج كما هو مذكور أدناه في إيمان اللجنة بأن الوقاية تحتاج إلى تعليم وأن أهم جانب في سياسات وإرشادات المنط •

 وتأخير أو تقليل تعاطي الكحول والتبغ والمخدرات بين األطفال والشباب.  عمن الصحي:يكون تعليم األطفال والشباب صنع القرار 

 زيادة فهم الطالب للعواقب القانونية واالجتماعية والصحية لتعاطي الكحول والتبغ والمخدرات.  •

ي صنع قرارات صحية وتجنب تعاطي تعليم الطالب مهارات إدارة الذات والمهارات االجتماعية ومهارات التفاوض ومهارات الرفض التي سوف تساعدهم ف •

 الكحول والتبغ والمخدرات. 

 يوصي ناظر المدرسة بالمنهج والمواد التعليمية والنتائج المستخدمة في هذا البرنامج وتعتمدها لجنة المدرسة. 

قانون الدولة. وكذلك، سوف تعد المنطقة نسخة من هذه السياسة  سيتم نشر هذه السياسة على موقع المنطقة المدرسية ويتم إرسال إشعار لجميع الطالب وأولياء األمور وفقًا ل

 مع إدارة ميسوري وفقًا للقانون بالطريقة التي تطلبها إدارة ميسوري. 

 

 التحرش 

الحالة   ،ألصل ا  ، لسناللون، الموطن األصلي، العقيدة/ الديانة، النوع، الهوية الجنسية، العرق، التوجه الجنسي، إعاقة ذهنية أو جسدية، ا   ق،لعرا  س ساأ  علىلن يسمح بالتحرش 
أية قوانين أو تنظيمات فيدرالية،   آخر والذي يعد محظوراً من قبل  اراإلجتماعية، وضع التشرد، االحتياج الخاص، مدى إجادة اللغة اإلنجليزية أو اإلنجاز األكاديمي أو أي اعتب

  من   مهغیرو  ، لعامةا  لین  ارسمد  مع  تتعاقد  لتيا   افرطأل وا  فینظلمووا  بلطالا  جمیع  منقوانين الوالية أو القوانين المحلية في مدارس لين العامة. تتوقع المنطقة التعليمية  
 . ف إلنصاوا  لمجاملةا  ببا  من ، مةاكرو امحتربا   سلناا جمیع معاملةو  مناسبة بطريقة  فوايتصرأن   سيرلمدا لمجتمع ا  ءعضاأ

أو إجراء    لعملا   ءنهاإ  لىإ   تصل  قد   ، يبیة دتأ  اءاتإلجر  ضسیتعر   يلجسد أو ا  للفظيا  ش لتحرا  لشكا أ  من   شكلأي    في  ركشاقد    ، لمناسبة ا   ت لتحرياا  بعد يثبت أنه، و  شخص أي  
  ت لمضايقا   ضتعر  قد  نهاأو أ  نه ا  يعتقد   البط  يالفصل أو أي عقوبات أخرى. أ  / دلطرتأدييبي مناسب، بما يشمل، ولكن ليس على سبيل الحصر، التأنيب، اإليقاف المؤقت، ا

 . كتابيأو   شخصي  بشكل ىشكو تقديم و/ أو  به  قموثو بالغ شخص مع لمسألةا هذ ه  مناقشة في دديتر الأن   يجب

 سياسة التحرش الجنسي أدناه بالنسبة لإلجراءات اإلبالغ والتحقيق.  /IX يرجى الرجوع إلى سياسة عدم التمييز ومكافحة التحرش وإلى الباب

 التحرش الجنسي 

 
  في  لطالب ا معه يتفاعل قد شخصأي   منبها، مطالبات لخدمات جنسية، أو أي سلوك لفظي أو جسدي آخر له طبيعة جنسية  بمرغو غیر ية جنسمقدمات  و ه لجنسيا  شلتحرا

. إنه سلوك لفظي، جسدي أو بصري حيث يكون الغرض منه أو التأثير الخاص به هو خلق بيئة مسيئة،  سةرلمدا  اهترعا  لتيا  ألنشطةا   فيأو    سةرلمدا  في  لتعلیما  تلقي  قسیا
 ائية أو ترهيبية. بعض األمثلة مثل: عد
 

 أو ضمني. قبول مثل ذلك السلوك أو الخضوع له بند تعليمي، سواًء بشكل واضح جعل  .1
 استخدام رد فعل الفرد لمثل ذلك السلوك كقاعدة أساسية لقرارات تعليمية، تأديبية، أو قرارات أخرى تؤثر على الطالب. .2
 الطالب أو مشاركته في األنشطة خارج المناهج الدراسية. مثل ذلك السلوك يتداخل مع تعليم  .3
 يخلق السلوك بيئة عمل أو دراسة ترهيبية، عدائية أو مسيئة.  .4

 
أو ال،  ربما تتضمن أيضاُ السلوكيات األخرى ذات التوجه الجنسي، سواًء كانت عن عمد  يعد التعريف القانوني للتحرش الجنسي عام وشامل وباإلضافة إلى األمثلة السابقة،  

فإن العنف الجنسي المرتكب  ذلك،    والتي تعد غير مرحب بها ولها تأثير خاص بخلق بيئة تتسم بالعدوانية، اإلساءة، الترهيب، أو اإلهانة للطالب التحرش الجنسي. عالوة على
تخدام المواد المخدرة أو الكحولية، أو إعاقة ذهنية(، بما يشمل  ضد إرادة شخص ما أو حيث يكون الشخص غير قادر على تقديم موافقته عليه )مثالً، بسبب عمر الطالب، اس

 الجنسي واإلكراه الجنسي كلها أشكال من التحرش الجنسي.  االعتداء، اإليذاء الجنسي،  االغتصاب
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تحرش جسدي )تالمس غير ضروري أو مهين(    أو مالحظات ازدرائية، أسئلة لها طبيعة جنسية(،   مزاحاتربما تتضمن حاالت التحرش الجنسي تحرش لفظي )تعليقات مهينة،  
 ، رسومات، مظاهر أو هيئات مسيئة(. جرافتي ملصقات، بطاقات، رسوم كرتونية، رسم أو تحرش بصري )

 
يعد محدوداً وال يغطي جميع السلوكيات التي تصل إلى تحرشات    IXيحظر التحرش الجنسي، لكن السلوك الذي يعتبر "تحرش جنسي" تحت الباب  IXيرجى مالحظة أن الباب  

الخاصة بالتحرش الجنسي بما يتماشى    االدعاءات في جميع    LPSجنسية تحت سياسة المدرسة، وتحت القوانين األخرى الفيدرالية والتابعة للوالية. ولتلك األسباب، سوف تحقق  
بتطبيق إجراء    LPSمع بقاء تضمنه لتحرش جنسي، ستقوم    IXوفي حالة ثبوت وقوع السلوك المزعوم خارج نطاق الباب  سياسة التحرش الجنسي التابع لها،    /IXمع الباب  

 إصالحي و/ أو تأديبي مناسب. 
 

الجة السلوك بموجب سياستها  ، ستقوم المنطقة التعليمية بتناول ومعIXمن قبل الباب    غير المغطاةبالنسبة لجميع سلوكيات التحرش األخرى، والتي تشمل سلوكيات التحرش  
سوف يبذل كل جهد ممكن لحماية  الخاصة بعدم التمييز ومناهضة التحرش. في جميع األحوال، سيتم الحفاظ على درجات عالية من السرية والكتمان من قبل السلطات المدرسية.  

 في الحادثة. والبت الشخص المدعى بكونه الضحية، صاحب الشكوى، الطالب والموظفين أثناء التحقيق 
 

 التحرش الجنسي من قبل طالب 
 

التابع لمدارس لين العامة   IXيجب على أي طالب يشعر أنه/ أنها كان ضحیة لتحرش جنسي من قبل طالب آخر أن يقوم باإلبالغ عن الحادث لمنسق شؤون الباب  
 المدون اسمها أدناه، أو من ينوب عنه: 

 
  Charles Gallo االمتثال ، الموظف المسئول عن 
 المكاتب اإلدارية لمدارس لين العامة   
  100 Bennet Street 
  Lynn, MA 01905 
  781-477-7220 
  GalloC@LynnSchools.org 

 
عند   باالطمئنان  ال تتضمن هذه السياسة أي بند يهدف للحد من القدرة على اإلبالغ عن التحرش المزعوم ألي موظف بالمنطقة التعليمية. يجب أن يشعر الطالب

معلومات إلى منسق  السعي لطلب المساعدة من شخص كبير مسئول. يجب على أي فرد من الموظفين أن يقوم باإلبالغ عن الحادثة على الفور عند تلقيه لمثل تلك ال
 . IXشؤون الباب 

 

mailto:GalloC@LynnSchools.org
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سياسة التحرش الجنسي التابع للمنطقة التعليمية. في حالة ثبوت تعرض طالب ما لتحرش   / IXسوف يتم التحقيق في كل الحوادث المبلغ عنها بما يتماشى مع الباب  

سياسة التحرش الجنسي للمنطقة التعليمية أو اختراقاً لسياسة عدم التمييز ومناهضة التحرش فسوف يتعرض الطالب    /IXجنسي من قبل طالب آخر اختراقاً للباب  
لذي يشمل، ولكن ليس على سبيل الحصر، التأنيب، اإليقاف المؤقت، الفصل أو أي عقوبات أخرى على النحو المحدد من قبل المسيء لإلجراء التأديبي المناسب، وا

 إدارة المدرسة، مع خضوعه للمتطلبات اإلجرائية المطبقة. 
 

 التحرش الجنسي من قبل بالغ 
 

التابع لمدارس لين العامة    IXيجب على أي طالب يشعر أنه/ أنها كان ضحیة لتحرش جنسي من قبل فرد كبير أن يقوم باإلبالغ عن الحادث لمنسق شؤون الباب  
 المدون اسمها أدناه، أو من ينوب عنه: 

 
  Charles Gallo االمتثال ، الموظف المسئول عن 
 المكاتب اإلدارية لمدارس لين العامة   
  100 Bennet Street 
  Lynn, MA 01905 
  781-477-7220 
  GalloC@LynnSchools.org 

 
عند   باالطمئنان  ال تتضمن هذه السياسة أي بند يهدف للحد من القدرة على اإلبالغ عن التحرش المزعوم ألي موظف بالمنطقة التعليمية. يجب أن يشعر الطالب

بالغ عن الحادثة على الفور عند تلقيه لمثل تلك المعلومات إلى منسق  السعي لطلب المساعدة من شخص كبير مسئول. يجب على أي فرد من الموظفين أن يقوم باإل 
 . IXشؤون الباب 

 
سياسة التحرش الجنسي التابع للمنطقة التعليمية. في حالة ثبوت تعرض طالب ما لتحرش   / IXسوف يتم التحقيق في كل الحوادث المبلغ عنها بما يتماشى مع الباب  

للباب   سياسة التحرش الجنسي للمنطقة التعليمية أو اختراقاً لسياسة عدم التمييز ومناهضة التحرش فسوف يتم اتخاذ إجراء    /IXجنسي من قبل فرد كبير اختراقاً 
 تأديبي صارم اتجاه الفرد الكبير. 

 
ظيمية الوالية بشأن  في ظروف معينة، ربما يتضمن التحرش/ العنف الجنسي إيذاًء جنسياً. يجب أن يمتثل موظفي المدرسة )كذلك الصحفیین المكلفین( للوائح التن

افة التقارير عن التحرش الجنسي  إساءة معاملة/ إهمال األطفال. على مستوى المدرسة، مدير المدرسة هو المسئول عن جمع التقارير واالحتفاظ بسجل مكتوب عن ك
بجميع التقارير الخاصة بالتحرش الجنسي. إذا كانت الشكوى ضد مدير المدرسة، فیجب أن تقدم الشكوى مباشرة إلى منسق شؤون   IX مع إخطار منسق شؤون الباب

 العام على المدارس. جمیع االدعاءات التي تشمل موظفي المدرسة يجب اإلبالغ عنها فورا إلى المشرف  . IX ب البا
 

 عدم التمييز إشعار 

 

توجه الجنسي، اإلعاقة الذهنية أو  من سياسة مدارس لين العامة عدم التمييز على أساس العرق، اللون، الموطن األصلى، العقيدة/ الديانة، النوع، الهوية الجنسية، األصل، ال

اج الخاص، مدى إجادة اللغة اإلنجليزية أو اإلنجاز األكاديمي أو أي اعتبار آخر يعد غير قانوني بموجب أي  الجسدية، العمر، النسب، الحالة اإلجتماعية، حالة التشرد، اإلحتي

من التعديالت على قانون   IX، الباب 1964من قانون الحقوق المدنية لعام  VIIوالباب   VIقوانين فيدرالية، تابعة للوالية أو قوانين أو لوائح تنظيمية محلية، بما يشمل الباب 

، قانون  76:5، قانون التمييز العمري بالتوظيف، وقانون ماساتشوستس العام الفصل  1973من قانون إعادة التأهيل لعام  504، القسم  1972الحقوق المدنية بعام  

 151ماساتشوستس العام، الفصل 

لمدارس لين العامة، أو إلى مساعد سكرتارية الحقوق المدنية،    IXصاءات المتعلقة بتطبيق سياسة مدارس لين العامة ضد التمييز إلى منسق شؤون الباب  يمكن إحالة اإلستق 

 Post 5يكية، مكتب الحقوق المدنية، ألمرا، أو المسئول اإلقليمي، وزارة التعليم بالواليات المتحدة  20202يكية، واشنطن العاصمة،  األمروزارة التعليم بالواليات المتحدة 

Office Square, Boston, Massachusetts 02109 :هاتف ، 

 Charlesتابع لمدارس لين العامة هي ال  IX. منسق شؤون الباب OCR.Boston@ed.gov: إلكتروني(، بريد 617) 289- 0150(، فاكس: 617) 289- 0011

Gallo المكاتب اإلدارية بمدارس لين العامة،االمتثال، الموظف المسئول عن ، 

100 Bennet Street, Lynn, MA 01905  ،7220-477 -781 ،GalloC@LynnSchools.org . 

 إلجراءات رفع البالغات والتظلم، يرجى الرجوع إلى سياسة عدم التمييز ومناهضة التحرش أدناه. 

 

 سياسة عدم التمييز ومناهضة التحرش 

 

للون، الموطن األصلي، العقيدة/ الديانة، النوع، الهوية الجنسية،  تتعهد مدارس لين العامة بالمحافظة على بيئة دراسية خالية من التمييز و/ أو التحرش بناًء على العرق، ا

الخاص، مدى إجادة اللغة اإلنجليزية أو اإلنجاز األكاديمي أو   االحتياج، حالة التشرد، االجتماعيةاألصل، التوجه الجنسي، اإلعاقة الذهنية أو الجسدية، العمر، النسب، الحالة 

من قانون الحقوق المدنية لعام   VIIوالباب   VIوجب أي قوانين فيدرالية، تابعة للوالية أو قوانين أو لوائح تنظيمية محلية، بما يشمل الباب أي اعتبار آخر يعد غير قانوني بم

، قانون التمييز العمري بالتوظيف، وقانون  1973من قانون إعادة التأهيل لعام  504، القسم 1972من التعديالت على قانون الحقوق المدنية بعام  IX، الباب 1964

mailto:GalloC@LynnSchools.org
mailto:OCR.Boston@ed.gov
mailto:GalloC@LynnSchools.org
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ين وموظفي الدعم، الطالب،  . يعتبر التمييز و/ أو التحرش من قبل المدراء، الموظفين المعتمد151C، قانون ماساتشوستس العام، الفصل 76:5ماساتشوستس العام الفصل  

لى جميع الموظفين  جهات اإلمداد، واألفراد اآلخرين في المدرسة أو في أحداث تحت رعاية المدرسة غير قانوني ومحظور بشكل قاطع. تشترط مدارس لين العامة ع

 ع المدرسي. والطالب أن يتصرفوا بشكل الئق، وباحترام مع زمالئهم من الموظفين، الطالب، وجميع أفراد المجتم



 

34 

 تعريف التحرش 

لتدخل غير مبرر مع تعليم أو  ، يعتبر التحرش بأي درجة أو صورة، شكل من أشكال التمييز. يُعرف التمييز بأنه مقدمات، طلبات أو سلوكيات لها غرض أو تأثير بشكل عام

على سبيل الحصر رسائل مثل المناداة،  وظيفة فرد ما من خالل خلق بيئة تعليمية أو مهنية ترهيبية، عدائية، مهينة، مسيئة، أو غير آمنة. يتضمن التحرش ولكن ليس 

(؛ المالحظات أو الرسومات  جرافتياإلغاظة، نكات، شائعات، تعليقات، تلميحات، أو مالحظات ازدرائية أخرى؛ شد المالبس أو الممتلكات األخرى؛ الرسم على الجدران )

طفي أو جسدي، باإلضافة إلى  الكرتونية؛ اللمس غير المرحب به للشخص أو مالبسه؛ أي كلمات أو أفعال قد تثير الشعور بعدم الراحة، الحرج، أو الضرر؛ إزعاج ذهني، عا 

عن طريق اإلنترنت،   إلكترونيًابأي طريقة، قد تتضمن لفظياً، تحريرياً، أو تهديدات لسالمة الشخص أو المركز بالمدرسة أو بيئة العمل؛ عرض صور أو رموز وإيصالها  

 أي اعتبار يعد غير قانوني من قبل أي قانون أو تنظيم ساٍر. الهواتف الخلوية، الرسائل النصية أو بأي طريقة أخرى، تظهر عدم احترام لآلخرين بناًء على 

سلوكهم في   واجميع أعضاء مجتمع مدارس لين يقيميجب على لوك الذي يمثل تحرش على أساس غير مسموح به. ومع ذلك،  لسعن االقائمة السابقة هي إلعطاء أمثلة واقعية 

رش  فهذا السلوك يجب اعتباره تحللتحرش، التعريفات التالية إحدى ولكنه يندرج تحت  ، ضوء التعريفات التالية للصور المختلفة للتحرش. إذا لم يتم إدراج سلوك معين سابقاً 

 وسلوك محظور. 

ا سلوك مقبول قد ينظر إليه من  بموجب القانون، السلوك الذي يمثل تحرشاً يتم تحديده من منظور شخص عاقل بناًء على السمات المبني عليها التحرش. فقد ما يعتقده شخص م
تي قد ينظر بها األفراد اآلخرين لكلماتهم وأفعالهم. من المهم أيضاً بالنسبة  الناحية المنطقية لشخص آخر على أنه تحرش. لذا، يجب على يفكر األفراد أن يدرسوا الطريقة ال

 حينما يكون سلوك ما بعينه غير مرحب به، يتسم بالترهيب، العدائية أو اإلساءة.  لألخرينلألفراد أن يوضحوا 
خاصاً. يتضمن التحرش الجنسي مقدمات جنسية غير مرحب بها، طلبات لخدمات  تحظر جميع أنواع التحرش، يتطلب التحرش الجنسي انتباهاً بينما   التحرش الجنسي. 

 جنسية، و/ أو سلوك جسدي أو لفظي آخر له طبيعة جنسية على الطريقة التي تم وصفها تحت عنوان التحرش الجنسي في هذا الكتيب. 

IV.  أشكال التحرش 
 ولكن ليس على سبيل الحصر:  يتضمن، الجنس /التحرش الجنسي .أ

 و اإليذاء اللفظي غير المرحب به؛أالتحرش   •

 لضغط غير المرحب به لنشاط جنسي؛ا •

غير االتصال المعقول  مرحب بها، والذي يعد بشكل غير مالئم أو بدوافع جنسية غير اللمس، التربيت، القرص، أو أي اتصال جنسي آخر  •
 ضرر الجسدي لألشخاص أو الممتلكات؛تجنب الأو أي موظف آخر بالمدرسة ل ، اإلداريين  ، والضروري الذي يربط الطلبة بالمدرسين

حالة  في ذلك طلبات الخدمات الجنسية، التي ترافقها تهديدات ضمنية أو صريحة بشأن ال بما  ، هالمرحب بالسلوك أو الكالم الجنسي غير  •
 الة العمل للفرد؛التعليمية أو ح 

وعود ضمنية أو صريحة بمعاملة أفضل   ارافقهفي ذلك طلبات الخدمات الجنسية، التي ت  ه بماالمرحب بالسلوك أو الكالم الجنسي غير  •
 الحالة التعليمية أو حالة العمل للفرد؛ بخصوص

 ه الموجه لجنس معين )ذكر أو أنثى(. المرحب بالسلوك أو الكالم غير  •

 . أو النوع حدث بين أفراد من نفس الجنسكما هو موضح أعاله والذي قد ي  السلوك المحظور التحرش الجنسي/ الجنس شملكن أن ييم
يعد محدوداً وال يغطي جميع السلوكيات التي تصل    IXيحظر التحرش الجنسي، لكن السلوك الذي يعتبر "تحرش جنسي" تحت الباب    IXيرجى مالحظة أن الباب  

  االدعاءات في جميع    المنطقة التعليميةرى الفيدرالية والتابعة للوالية. ولتلك األسباب، سوف تحقق  إلى تحرشات جنسية تحت سياسة المدرسة، وتحت القوانين األخ
مع بقاء    IXسياسة التحرش الجنسي التابع لها، وفي حالة ثبوت وقوع السلوك المزعوم خارج نطاق الباب    / IXالخاصة بالتحرش الجنسي بما يتماشى مع الباب  

بتطبيق إجراء إصالحي و/ أو تأديبي مناسب بما يتفق مع هذه السياسة ضد    المنطقة التعليميةتضمنه لتحرش جنسي تحت هذه السياسة المناهضة للتحرش، ستقوم  
 رش. التميز والمناهضة للتح

 

أو لفظي شديد  ،اتصال جسدي  أو  أي سلوك،  أو    تحريرية، أو    ، جرافتيهة،  لفظية،  جسدي  يتضمن أي سلوك أو رسائل  التحرش على أساس الهوية الجنسية .ب

 . التعليميةالمنطقة  أنشطةمن برامج أو   االنتفاعالمشاركة أو خل أو يحد من قدرة الفرد على اليتد مستمرأو  سائدبما فيه الكفاية، 

 : على سبيل الحصرولكن ليس  يتضمن،  الجنسية التحرش على أساس الهوية 
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 الهوية الجنسية أو طريقة تعبير الشخص عن جنسه. ات األداء على أساس الجنس، أو تقييم الحرمان من العالوات، المزايا، الترقيات، الفرص القيادية .1

 هويته الجنسية أو طريقة تعبيره عن جنسه. المرافق أو الخدمات بسبب جنسه، منع أي شخص من استخدام  .2

 هويته الجنسية أو طريقة تعبيره عن جنسه. وص مرتب الشخص بناًء على جنسه،  عمل تحديدات بخص .3

 بيره عن جنسه. هويته الجنسية أو طريقة تعرامج تعليمية لشخص بناء على جنسه،  الحرمان من الوصول إلى ب .4

 هويته الجنسية أو طريقة تعبيره عن جنسه. دائية تجاه شخص بناء على جنسه،  خلق بيئة غير مرحبة أو عالتحريض على أو السماح ب .5

 

مسيئة  التصريحات المسيئة أو المهينة حول عرق الشخص أو لونه، عرض لرموز اإلهانات العنصرية،  يتضمن  العرق / التحرش على أساس اللون .ت

 : ةعنصري

 . عدائية أو هجوميةترهيبية،   أكاديمية أو بيئة عمل على خلق بيئة تأثيرغرض أو  له  .1

 أداء الفرد أكاديمياً أو أداء العمل.  معبشكل جوهري أو يتداخل بشكل غير معقول   تأثيرغرض أو  له  .2

 يؤثر سلباً على فرص الفرد األكاديمية أو فرص العمل. بطريقة أخرى  .3

 

 ندما يكون السلوك: للفرد عبالموطن األصلي   السلوك الجسدي أو اللفظي، والذي يتعلق يتضمن التحرش على أساس الموطن األصلي .ث

 

 . له غرض أو تأثير على خلق بيئة أكاديمية أو بيئة عمل ترهيبية، عدائية أو هجومية .1

 تأثير بشكل جوهري أو يتداخل بشكل غير معقول مع أداء الفرد أكاديمياً أو أداء العمل. له غرض أو   .2

 بطريقة أخرى يؤثر سلباً على فرص الفرد األكاديمية أو فرص العمل.  .3

 

 عندما يكون السلوك:  بديانة الفرديتضمن السلوك الجسدي أو اللفظي المتعلق  التحرش على أساس الدين .ج

 . خلق بيئة أكاديمية أو بيئة عمل ترهيبية، عدائية أو هجوميةله غرض أو تأثير على  .1

 له غرض أو تأثير بشكل جوهري أو يتداخل بشكل غير معقول مع أداء الفرد أكاديمياً أو أداء العمل.  .2

 بطريقة أخرى يؤثر سلباً على فرص الفرد األكاديمية أو فرص العمل.  .3

 

 يتضمن السلوك الجسدي أو اللفظي المتعلق بعمر الفرد عندما يكون السلوك:  التحرش على أساس العمر .ح

 . له غرض أو تأثير على خلق بيئة أكاديمية أو بيئة عمل ترهيبية، عدائية أو هجومية .1

 له غرض أو تأثير بشكل جوهري أو يتداخل بشكل غير معقول مع أداء الفرد أكاديمياً أو أداء العمل.  .2

 باً على فرص الفرد األكاديمية أو فرص العمل. بطريقة أخرى يؤثر سل .3

 

 الفرد الجنسية عندما يكون السلوك:  بتوجه أو ميوليتضمن السلوك الجسدي أو اللفظي المتعلق   التوجه الجنسيالتحرش على أساس  .خ

 . له غرض أو تأثير على خلق بيئة أكاديمية أو بيئة عمل ترهيبية، عدائية أو هجومية .1

 بشكل جوهري أو يتداخل بشكل غير معقول مع أداء الفرد أكاديمياً أو أداء العمل. له غرض أو تأثير   .2

 بطريقة أخرى يؤثر سلباً على فرص الفرد األكاديمية أو فرص العمل.  .3

 

 يتضمن السلوك الجسدي أو اللفظي المتعلق بإعاقة أو عجز الفرد عندما يكون السلوك:   اإلعاقة أو العجز أساسالتحرش على  . د

 . و تأثير على خلق بيئة أكاديمية أو بيئة عمل ترهيبية، عدائية أو هجوميةله غرض أ .1

 له غرض أو تأثير بشكل جوهري أو يتداخل بشكل غير معقول مع أداء الفرد أكاديمياً أو أداء العمل.  .2

 بطريقة أخرى يؤثر سلباً على فرص الفرد األكاديمية أو فرص العمل.  .3

 

 لمحظورة ا  واالنتقامأعمال التمييز، التحرش 

 

ن وموظفي الدعم،  تحظر بكل صارم أعمال التمييز أو التحرش بأي صورة كانت أو ألي سبب. يتضمن ذلك التمييز أو التحرش من قبل المدراء، الموظفين المعتمدي

الممارسة ضد أي فرد قام بإثارة انتباه   اماالنتقالطالب، جهات اإلمداد، واألفراد اآلخرين في المدرسة أو في األحداث المرتبطة بالمدرسة. إضافةً إلى ذلك، تعد أعمال 

ولن يُسمح بها من قبل   المدرسة لموضوع التمييز، التحرش أو أي سلوك آخر غير مناسب أو فرد قام بالتعاون في تحقيق خاص بشكوى في ظل هذه السياسة؛ غير قانونية

 مدارس لين العامة. 
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ولكن ليس على سبيل الحصر، تأنيب، إيقاف مؤقت، طرد/ فصل أو أي   يشمل،إلجراء تأديبي، بما   االنتقامقد يتعرض األشخاص المشتركين في التمييز، التحرش أو 

 عقوبات أخرى على النحو المحدد من قبل اإلدارة المدرسية و/ أو اللجنة المدرسية، مع خضوعه للمتطلبات اإلجرائية المطبقة. 

 

 اإلبالغ والتحقيق  إجراءات

 

( يوماً دراسياً من وقت الحدث أو  30شخص يعتقد بأنه هو أو هي قد تعرض للتمييز أو التحرش أن يبذل كل جهد ممكن لرفع دعوى في غضون ثالثون ) أييجب على  

إلقرار بالحدث أو األحداث التي  قيام الطرف المتضرر باإلقرار أو كان يجب عليه منطقياً ا ( يوماً دراسياً من تاريخ 30األحداث مما يؤدي إلى تظلم أو في غضون ثالثون )

 ستتسبب في التظلم. 

 

 اإلبالغ عن التمييز و/ أو التحرش 
   

بخصوص التمييز أو    يجب على أي شخص يعتقد بأنه هو أو هي قد تعرض للتمييز أو التحرش ألي سبب من األسباب الموضحة أعاله، أو أي شخص كان شاهداً أو قد علم

المدرسي، أن يقوم بإخطار المدير في أقرب وقت ممكن. في حالة عدم رغبة الفرد بمناقشة القضية مع المدير، أو في حالة عدم قيام   التحرش تجاه شخص آخر في المحيط

مكاتب  ، الاالمتثال، الموظف المشرف على  IX ،Charles Galloالمدير بمعالجة المشكلة بأسلوب فعال، يجب على الفرد إخطار المشرف العام أو منسق شؤون الباب 

 اإلدارية بمدارس لين العامة،

GalloC@LynnSchools.org7220, -477-100 Bennet Street, Lynn, MA 01905, 781 .  تشجع المنطقة التعليمية المدرسية الطرف المقدم للشكوى

 استخدام النموذج المدرج بهذا الكتيب. على 

 اإلبالغ عن التحرش الجنسي 

ss 

سياسة التحرش الجنسي التابع لها، وفي حالة ثبوت وقوع السلوك    /IXالخاصة بالتحرش الجنسي بما يتماشى مع الباب    االدعاءاتفي جميع    المنطقة التعليميةسوف تحقق  
 بتطبيق إجراء إصالحي و/ أو تأديبي مناسب.  المنطقة التعليميةحرش جنسي، ستقوم مع بقاء تضمنه لت IXالمزعوم خارج نطاق الباب  

 
بشكل مباشر إلى المشرف العام للمدارس. باإلضافة إلى ذلك، ليس هناك  ال يتضمن بيان هذه السياسة أي بند يهدف للحد من القدرة على اإلبالغ عن السلوك المحظور المزعوم 

تعليمية المدرسية المعينين، أو، في حالة طالب ما، إلى معلم  بند بهذه السياسة يقوم بمنع أي فرد من اإلبالغ عن السلوم المحظور المزعوم إلى موظف خالف مديري المنطقة ال 
 أو استشاري. 

 
 الموظفين المكلفين 

 
 واإلذعان.  االمتثالو/ أو من ينوب عنها لتحملها مسئولية اإلشراف على تطبيق تلك اإلجراءات ومتابعة مستويات  IXقامت مدارس لين العامة بتعيين منسق شؤون الباب 

 
لى أي  مدير المدرسة و/ أو من ينوب عنه هو الشخص، المسئول عن استالم تقارير لفظية أو تحريرية للسلوك المحظور المزعوم والتحقيق بها. يجب ع  بكل مدرسة، يعتبر

وى مدير المدرسة، فيجب  تقرير لسلوك محظور مزعوم أن يقوم بإخطار المدير و/ أو النائب الخاص به في أقرب وقت ممكن. إذا تضمنت الشك  باستالمموظف مدرسي يقوم  
 رفع التقرير بصورة مباشرة إلى المشرف العام. 

حريرية للسلوك المحظور المزعوم  في اإلدارات على مستوى المنطقة التعليمية، يعد الموظف اإلداري أو من ينوب عنه/ عنها هو الشخص المسئول عن استالم تقارير لفظية أو ت
قة التعليمية المدرسية يقوم باستالم تقارير لفظية أو تحريرية للسلوك المحظور المزعوم والتحقيق بها؛ إخطار الموظف اإلداري أو  والتحقيق بها. يجب على أي موظف بالمنط

 ف العام. النائب في أقرب وقت ممكن. في حالة تضمن الشكوى الموظف اإلداري على مستوى المنطقة التعليمية، فسيتم رفع الشكوى على نحو مباشر للمشر 
 
 لتحقيق ا

 
. ربما يتضمن التحقيق مقابالت  عند استالم تقرير أو شكوى للسلوك المحظور المزعوم، سوف يبدأ الموظف اإلداري المسئول أو النائب بتحقيق في إطار زمني للحادث المزعوم

الشكوى، وآخرون ممن هم على علم بالحادث المزعوم أو بالظروف المؤدية  شخصية مع الشخص صاحب الشكوى )األشخاص المقدمين للشكوى(، الفرد )األفراد( المقدم ضدهم  
 إلى الشكوى. قد يتضمن التحقيق أيضاً أي طريقة أخرى أو مستندات أخرى قد تعتبر ذات صلة بالجهة متولية التحقيق. 

mailto:GalloC@LynnSchools.org


 

37 

 
 ( أيام دراسية من استالم الشكوى الكتابية. ربما يحدث تأخير ألسباب جيدة. 10ابياً في غضون عشرة )كت ولالستجابةسوف يتم بذل كل الجهود الممكنة إلكمال التحقيق 

 
رف، حاالت سابقة أو أنماط  بهدف تحديد إذا ما كان "السلوك المزعوم" يتضمن خرق لهذه السياسة، فسوف تنظر الجهة المتولية للتحقيق في الظروف المحيطة: طبيعة التص

رق لهذه السياسة فإنه  رة للتصرف، العالقة بين األطراف المعنية، والسياق الذي وقعت فيه المواقف المزعومة. سواًء كان فعل ما بعينه أو حادثة محددة تتضمن خسابقة أو مستم
 يتطلب قرار بناًء على جميع الحقائق والظروف المحيطة. 

 

 اإلجراء التصحيحي/ الحل 

كاذبة عمدا، سيتم اتخاذ اإلجراء  . إذا ثبت، بعد التحقيق، أن الفرد قد قدم شكوى تصحيحي المناسبال  الموظف اإلداري أو النائب اتخاذ اإلجراءيجب على   ، عقب إكمال التحقيق 
 . (أدناه األمثلةنظر التأديبي المناسب ضد هذا الشخص. )أ 

إلنهاء السلوك المحظور وللتأكد من عدم    اإلجراء المناسب الموظف اإلداري، سيتخذ السلوك المحظورشكل أي شكل من أشكال د التحقيق، أن الحادث المبلغ عنه يإذا ثبت، بع
 . (أدناه األمثلة نظر تكرره. )أ

القانونية التي تنظم اإلبالغ    راطاتاالشتفي حاالت محددة، ربما يتضمن التحرش ضد طالب ما اإلساءة لطفل بموجب قانون الوالية. سوف تمتثل مدارس لين العامة لجميع 
 عن الحاالت المشتبه بها بإساءة طفل مع اإلبالغ عن النشاط اإلجرامي المشتبه به إلى السلطات المناسبة. 

 
السلوك   ار، توجيهات إليقاف عتذسبيل الحصر، ا ولكن ليس على - هذا اإلجراء أن يتضمنيمكن   السلوك المحظور، استناداً على شدة  :لإلجراء التصحيحي/ التأديبي أمثلة 

ف المؤقت،  اق صحيحية إذا استمر هذا السلوك، اإليمعهم، االستشارة أو التدريب، العالج، اإلنذار باتخاذ مزيد من اإلجراءات الت اجتماعأو عقد   /الهجومي، إخطار اآلباء و
القوانين الفيدرالية وقوانين  ام اتفاقيات المفاوضات الجماعية، التأديبية ستكون متسقة مع أحك  /اء الخدمة. )اإلجراءات التصحيحيةالنقل أو إنهالفصل، اإلقصاء أو االستبعاد، 

 . (ميةالوالية وسياسات المنطقة التعلي

 لعام للمدارس. مشرف اعند تسوية هذه الحاالت المحظورة من قبل بيان هذه السياسة، فسوف يتم إرسال جميع نماذج الشكاوى الخاصة بالتمييز و/ أو التحرش إلى ال

 االستئنافعملية 

، المكاتب اإلدارية لمدارس  االمتثال ، الموظف المسئول عن IX ،Charles Gallo، قد يقوم صاحب الشكوى بالطعن كتابياً إلى منسق شؤون الباب األمرفي حالة عدم تسوية 
. سوف يلتقي المنسق أو من ينوب عنها مع  GalloC@LynnSchools.org7220, -477-100 Bennet Street, Lynn, MA 01905, 781لين العامة، 

 ( أيام دراسية منذ استالم الشكوى الكتابية. 10صاحب الشكوى مع الرد عليه كتابياً في غضون عشرة )

أو النائب، يكون لدى صاحب الشكوى الحق في الطعن   IX( أيام دراسية بعد الرد الكتابي الوارد من منسق شؤون الباب 10بدون تسوية عند نهاية العشرة ) األمرإذا، ظل 
( أيام دراسية بعد  10ال يزيد عن عشرة ) أمام المشرف العام للمدارس كتابياً. سوف يقوم المشرف العام للمدارس بالتحقيق في الشكوى والرد كتابياً على صاحب الشكوى بما 

 استالم الشكوى. 

( أيام دراسية منذ استالم رد المشرف العام. سوف تجتمع  10بدون تسوية، قد يقوم صاحب الشكوى بالطعن كتابياً أمام اللجنة المدرسية في غضون عشرة ) األمرإذا ظل 
( أيام دراسية  5ودراسته. سوف تقوم اللجنة بالرد على صاحب الشكوى كتابياً في غضون خمسة ) األمراجعة ( يوماً دراسياً لمر15اللجنة المدرسية في غضون خمسة عشر )

 . االجتماع بعد ذلك 

قيق الخاص  التح بدون تسوية بالنسبة لصاحب الشكوى، فلديه هو أو هي الحق في الطعن بصورة مباشرة أمام مكتب المنطقة التعليمية للحقوق المدنية لمراجعة األمرإذا ظل 
 بالمنطقة التعليمية، من أجل دعم قضيته/ قضيتها أو إنهائها مع التوجيه واإلرشاد من المكتب المذكور.

العام للمدارس في الوقت  سوف يسفر اإلخفاق في التحقيق بشكوى ما على النحو المقدم هنا أو اإلخفاق في إرسال الشكوى الخاصة بالتمييز و/ أو التحرش إلى المشرف 
، تأنيب لفظي أو كتابي،  ناسب عن إجراء تأديبي على النحو المحدد من قبل المشرف العام للمدارس. قد يتضمن مثل ذلك اإلجراء التأديبي، ولكن ليس على سبيل الحصرالم

ة، القوانين الفيدرالية وقوانين الوالية وسياسات المنطقة  اتفاقيات المفاوضات الجماعيإيقاف مؤقت، نقل، أو إنهاء للخدمة. )سوف يتماشى اإلجراء التأديبي مع األحكام الخاصة ب 
 التعليمية(. 

 ل من العملية. من المهم معالجة التظلمات في أسرع وقت ممكن، سوف يتم اعتبار عدد األيام المحددة لكل مستوى كعدد أقصى وسيتم بذل كل جهد ممكن للتعجي إنهحيث 

 الحق في الشكوى البديلة 

 اإلجراءات ال تنفى حق أي شخص في سلوك سبل أخرى. قد يقوم المتظلم برفع شكوى للوكاالت التالية: هذه  
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(،  617) 289-0011، هاتف:  Post Office Square, Boston, Massachusetts 02109 5يكية، مكتب الحقوق المدنية،  األمروزارة التعليم بالواليات المتحدة 
 بالطريقة التالية:  OCR.Boston@ed.gov: إلكتروني(، بريد  617) 289- 0150اكس: ف

 من التمييز أو التحرش المزعوم، أو يوماً تقويمياً  180في غضون  •

 النهائي لمدارس لين العامة في شكوى مرفوعة من خالل مدارس لين العامة أو يوماً تقويمياً من استالم إخطار البت  60في غضون  •

 يوماً تقويمياً من استالم قرار نهائي من قبل إدارة ماساتشوستس للتعليم، مكتب استئنافات التعليم الخاص.  60في غضون  •
 

 يوماً: 300  –( EEOCيكية )األمرلجنة تكافؤ فرص العمل بالواليات المتحدة 
 ( 800) 669-4000، هاتف: New Sudbury Street, Room 475, Boston, MA 02203 15الفيدرالي،   John Kennedyمبنى 

 
 يوماً:  300 –(  MCADلجنة ماساتشوستس المناهضة للتمييز ) 

One Ashburton Place, Suite 601, Boston, MA 02108 :( 617) 994- 6000، هاتف 
 

 ( 781-388-3000، هاتف: )Pleasant Street, Malden, MA 02148 75والثانوي،  االبتدائيإدارة ماساتشوستس للتعليم 
 

 االنتقام الثأر/ 

الفة مزعومة طبقاً لهذه  يجب على المنطقة التعليمية أن تتخذ اإلجراءات التأديبية المناسبة ضد أي شخص ينتقم من أي شخص آخر أبلغ عن أو ساعد في التحقيق في مخ 

. اإلجراءات التأديبية  IVمن، ولكن ليس على سبيل الحصر، أي شكل من الترهيب، األخذ بالثأر أو التحرش. )انظر أمثلة لإلجراءات التأديبية في البند السياسة. االنتقام يتض

 ة(. ستكون متسقة مع أحكام اتفاقيات المفاوضات الجماعية، القوانين الفيدرالية وقوانين الوالية وسياسات المنطقة التعليمية المدرسي

IV إغالق شكوى ما . 

 أو نائبتها.   IXتحقيق ما، سيقوم موظفو المدرسة بإخطار صاحب الشكوى بالنتائج مع رفع تقرير بالتعاون مع منسق شؤون الباب   اكتمالعند 

مدرسة إليها حتى يتمكنوا من  تحث مدارس لين العامة جميع األفراد في المجتمع المدرسي على ذكر أي مخاوف أو شكاوى متعلقة بالتمييز أو التحرش وجذب انتباه موظفي ال

 ,Pleasant Street 75ين التي تحظر التمييز أو التحرش،  والثانوي هي وكالة الوالية المسئولة عن تفعيل القوان  االبتدائيتسوية المشكلة. تعد إدارة ماساتشوستس للتعليم 

Malden, MA 02148( :( أو لجنة ماساتشوستس المناهضة للتمييز )781-388-3000، هاتفMCAD ،)One Ashburton Place, Suite 601, Boston, 

MA 02108 :ياألمر(. تعد لجنة تكافؤ فرص العمل بالواليات المتحدة 617)  994-6000، هاتف ( كيةEEOC  هي الوكالة المسئولة عن تفعيل القانون الفيدرالي الذي )

 ، هاتف: New Sudbury Street, Room 475, Boston, MA 02203 15الفيدرالي،   John Kennedyيحظر التحرش في السياق الوظيفي، مبنى 

الذي يحظر التحرش على أساس الجنس فيما هو  المسئولة عن تفعيل القانون الفيدرالي  يكية هي الوكالةاألمر(. كما تعد وزارة التعليم بالواليات المتحدة  800) 669- 4000

  289- 0150(، فاكس:  617) 289- 0011، هاتف: Post Office Square, Boston, Massachusetts 02109 5متعلق بالتعليم، بمكتب الحقوق المدنية،  

 . OCR.Boston@ed.gov: إلكتروني(، بريد 617)

 1964، قانون الحقوق المدنية عام  VIالمراجع القانونية: الباب 
 1972، بصيغته المعدلة بموجب قانون تكافؤ فرص العمل لعام 1964، قانون الحقوق المدنية عام  VIIالباب 
 1972، التعديالت التعليمية لعام  IXالباب 

 1972األجور، بصيغته المعدلة بموجب التعديالت التعليمية لعام قانون المساواة في 
 1973قانون إعادة التأهيل لعام 

 1975قانون التعليم لجميع األطفال المعاقين لعام 
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 التمييز و/ أو التحرش شكوى من 

الهوية الجنسية، أو    العرق، اللون، العمر، الموطن األصلي، الجنس/ النوع، للتحرش أو للتمييز على أساس أنها قد تعرض  / يشعر أنهموظف وصي، أو  /أمرولي  ،أي طالب

 يرفع شكوى باستخدام هذا النموذج. أو   /واإلعاقة قد يناقش 

           ضد  مرفوعة شكوى  

         الطالب        الموظف

             صاحب الشكوى اسم 

            الموظف  

        الوصي /األمرولى       الطالب  

       هاتف        عنوان المنزل  

      تاريخ الحادث        تاريخ الشكوى  

 
 جراءات التأديبية ضد هذا الفرد(. )إذا تم إثبات أن الفرد قد تعمد تقديم شكوى كاذبة، سيتم اتخاذ اإل 

 _____   الديانة  ج.    _______   النوع الجنس/ .أ

 _ ____  العمر  ح.    _____ _ الجنسية الهوية  .ب
 _____ _  العجز / إلعاقةا   خ.    _____   اللون .ت
 _____ األصلي _الموطن  .ث

 
 _____  التوجه الجنسي . د

 

استكماله  الصيغة المستخدمة والشهود(. هذا الجزء من النموذج يمكن أين، عدد المرات، من، كيف، متى،  – من كل المعلومات ذات الصلة بيان الحادث )يجب أن يتض

 . نائبها / بمساعدة المدير أو نائبه

 _____________________ __ ________________ صاحب الشكوى:توقيع 

 ________ ____________________________________ :الحادث تسوية

 ______ _______________   النائب /_ المدير_______________________________   التسوية تاريخ 

      التاريخ               صاحب الشكوىتوقيع 

 _______________________________ _____________ ون( اآلخر  اآلخر )األطراف الطرفاألطراف المعنية/  توقيع كل

 

العام على   المشرف أمام في القرار  لها الحق في الطعن   /مرضية، أو في الوقت المناسب، فلهإذا شعر أحد الطرفين أن الشكوى لم يتم التعامل معها بطريقة عادلة، أو 

 المدارس أو من ينوب عنه. 

 _____________________________  صاحب الشكوى توقيع 

 العام على المدارس.  المشرفسيتم االحتفاظ بجميع الشكاوى في ملف سري في مكتب 
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 سياسة التحرش الجنسي   /IX الباب

 
 المقدمة 

وقوانين الوالية والفيدرالية المختلفة بحماية جميع الطالب وموظفي المدرسة من التحرش على أساس الجنس الذي   1972من قانون التعديالت التعليمية لعام  IXيقوم الباب 

وقد يتضمن موظف مع موظف   يحدث أثناء نشاط تعليمي، بصرف النظر عن الجنس الخاص باألطراف. باألنظمة المدرسية، قد يتخطى التحرش الجنسي خطوطاً عديدة، 

ساس جنسي،  آخر، موظف مع طالب، طالب وطالب آخر، طرف ثالث مع موظف، أو طرف ثالث مع طالب. يمكن أن يختبر جميع الطالب وموظفي المدرسة تحرش على أ

طالب/ موظفين من أعراق، مواطن أصلية، وأعمار طالب/ موظفين من المثليين، طالب/ موظفين من ذوي اإلعاقة، وبما يشمل طالب/ موظفين من الذكور واإلناث،  

 مختلفة. 

طالب، معلم، موظف إداري، موظف مدرسي آخر أو طرف ثالث في سلوك محظور من قبل هذه السياسة، سواًء كان ذلك السلوك موجه    باشتراكينبغي على أي فرد يعتقد 

"( )على النحو  LPSعوم في أقرب وقت ممكن إلى الموظف الرسمي المناسب بمدارس لين العامة )" إليه/ إليها أو فرد آخر، أن يقوم باإلبالغ عن السلوك المحظور المز

خالف الشخص المحدد   LPS المحدد بهذه السياسة( لفظياً أو تحريرياً. ليس هناك بند بهذه السياسة يمنع أي فرد من اإلبالغ عن سلوك محظور مزعوم إلى موظف آخر في

 بهذه السياسة. 

 سة بيان السيا 

بالنسبة لتطبيق سياساتها التعليمية  بممارسة التمييز مقابل األفراد على أساس الجنس، أو أي فئة أخرى تحت حماية قانون الوالية أو القانون الفيدرالي،  LPSال تقوم 

بالحفاظ على بيئة للتعليم وللعمل خالية    LPSوالتوظيفية، وفي برامجها وأنشطتها المطبقة، وتقوم بتوفير إمكانيات وصول متكافئة لجميع مجموعات الشباب المحددة. تتعهد 

 . واالنتقاممن جميع أشكال التمييز، بما يشمل التحرش الجنسي 

 األهداف 

بأي شكل من أشكال التمييز،   LPS. لن تسمح واالنتقام خالية من التمييز، بما يشمل التحرش الجنسي  بتوفير فرص تعليمية متكافئة وبيئة آمنة للدراسة والعمل   LPSعهد تت

والشكاوى الخاصة بالتحرش   االدعاءاتلجميع   واالستجابةعلى الفور وبشكل عادل بالتحقيق  LPS، داخل المجتمع المدرسي. ستقوم  واالنتقام بما يشمل التحرش الجنسي 

تصحيح متكافئ ألصحاب الشكاوى وللمستجيبين، مع ضمان التقييم الموضوعي لكل األدلة ذات الصلة، وتعيين    LPS. أثناء عملية التحقيق، سوف تقدم واالنتقامالجنسي 

مقاييس عالجية وتصحيحية، وتأديبية   LPSن التحيز أو تضارب المصالح. بعد التحقيق وفي حالة اإلقرار بوقوع تحرش جنسي، سوف تتخذ  محققين ومتخذي قرار بعيدين ع

 مناسبة وفورية وضرورية لضمان بيئة آمنة ومتكافئة للتعليم وللعمل لجميع أفراد المجتمع المدرسي. 

 تعريفات
 لسلوك والذي قد يتضمن "تحرش جنسي". ثالثة أنواع مختلفة من ا  IXيُعرف الباب  

 "(؛quid pro quo harassmentفرد بسلوك جنسي غير مرحب به )" اشتراك على   للمتلقيبشرط تقديم مساعدة، فائدة، أو خدمة  متلقيموظف  •

من فرصة وصول متكافئة  بشكل فعال بدرجة شديدة، منتشرة وموضوعية والذي يحرم شخص آخر   مسيءسلوك غير مرحب به محدد من قبل شخص عاقل بأنه  •
 )"تحرش بيئة معادية"(؛ أو  بالمتلقيمن برنامج أو نشاط تعليمي خاص 

،  U.S.C. 12291(a)(10) 34"عنف المواعدة" على النحو المعرف في ، U.S.C. 1092(f)(6)(A)(v) 20"إساءة جنسية" على النحو المعرف في   •
 . U.S.C. 12291(a)(30) 34، أو "التتبع" على النحو المعرف في U.S.C. 12291(a)(8) 34"عنف منزلي" على النحو المعرف في  

ولكن ليس على سبيل الحصر مقدمات جنسية غير مرحب بها؛ طلبات لخدمات جنسية؛ سلوك لفظي،   تتضمن، به والذي قد ينشئ بيئة معادية   غير المرحبأمثلة عن السلوك 
 غير لفظي أو جسدي له طبيعة جنسية؛ التمييز الجنسي؛ المخاطر الخاصة بالعنف؛ و/ أو إساءة جسدية. 

 كما تطبق التعريفات اإلضافية التالية: 
 

  LPSباستثناء عدم استيفاء هذا المعيار حينما يكون المسئول وحده في ، LPSبتحرش جنسي ألي موظف من  ادعاءات "المعرفة الحقيقية" تعني إخطار بتحرش جنسي أو 
أو كون   غير المباشرةهذه النسبة من المعرفة بناًء فقط على المسئولية  IXموظف(. يقدم الباب  المدعي عليه)حيث يكون  المدعي عليهالذي يتمتع بالمعرفة الحقيقية هو 

 . لالدعاءمعرفة حقيقية  LPSغير كافية لتكوين معرفة حقيقية. سوف يتم معالجة الشكاوى وقتما يكون لدى  االستدالليةالمالحظة  
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تمنع المتلقي من منح إجازة إدارية للموظف وليس طالب المدعي عليه    IXليس هناك لوائح تنظيمية في الباب "اإلجازة اإلدارية" تعني منح موظف إجازة وفقاً لقانون الوالية. 
 أثناء انتظار البت في عملية التظلم، بشرط اتباع قوانين والية ماساتشوستس. 

 
القة الحالية أو السابقة كافية لتشكيل  أو التصرف وفقاً إلرادة حرة لشخص واعٍ وبمعرفة واعية عن طبيعة الفعل أو األفعال. لن تكون الععني التعاون في العمل  ي" اإلقرار " 

، اإلكراه القسري، التهديدات، و/ أو امتالك صاحب الشكوى لعدم أهلية قانونية  االحتيالفعال بسبب تأثير الخوف، لألفعل أو لالتسليم ل يحدثاإلقرار. لن يتواجد اإلقرار عندما 
 قرار كدفاع لجميع أنواع التحرش الجنسي. لإلقرار والموفقة في الوقت الخاص بالفعل أو األفعال. يعد اإل

 
 "صاحب الشكوى" يعني الفرد الذي يدعي بكونه ضحية السلوك التي قد يتضمن تحرش جنسي. 

 
 استجابة لتحرش جنسي يتنافى بوضوح مع المنطق في ضوء الظروف المعلومة. "المباالة متعمدة" تعني 

 
من  LPSيمنع   IXمية في الباب  "اإلقصاء الطارئ" يعني اإليقاف المؤقت أو الفصل لطالب ما بأسس طارئة، بما يتماشى مع قوانين الوالية. ليس هناك بند باللوائح التنظي

  وااللتزامقانون والية ماساتشوستس، وجب بملجميع اإلجراءات  LPSبأسس طارئة، بشرط اتباع  LPSإقصاء شخص مدعى عليه من البرنامج أو النشاط التعليمي لـ  
الخاصة بتحرش جنسي يبرر   االدعاءات بالسالمة الشخصية وتحليل المخاطر، التحديد بأن التهديد الفوري للصحة الجسدية أو سالمة أي طالب أو أي فرد آخر نتيجة 

 اإلقصاء.  اإلقصاء، ويقدم إخطار للشخص المدعى عليه وفرصة للطعن في القرار على الفور بعد
 

موقع عليها من قبل منسق شؤون  "شكوى رسمية" تعني ملف مرفوع من قبل صاحب الشكوى )أو ولي أمر أو وصي صاحب الشكوى إذا كان صاحب الشكوى طالب ما( أو 
 الخاص بتحرش جنسي.  االدعاء بالتحقيق في   LPSمدعيةً تحرش جنسي ومطالبة بقيام   IXالباب 

 
 الذي قد يتضمن تحرش جنسي.   المذكور بالتقرير بأنه هو مرتكب السلوك "المدعى عليه" يعني الفرد

 
تكلفة على صاحب    "اإلجراءات الداعمة" تعني خدمات شخصية غير عقابية وغير تأديبية يتم توفيرها حسب الحاجة، وحسب توافرها بشكل معقول، ومن دون رسوم أو

ة أو حيث لم يتم رفع شكوى رسمية. تم إعداد مثل تلك اإلجراءات إلعادة أو حفظ فرص وصول متكافئة للبرنامج  الشكوى أو على المدعى عليه قبل أو بعد رفع شكوى رسمي
البيئة التعليمية للمتلقي، أو  أو للنشاط التعليمي للمتلقي دون تحميل عبء على الطرف اآلخر بشكل غير منطقي، بما يشمل إجراءات مصممة لحماية سالمة جميع األطراف أو 

أو جدول الحصص  ، مد المواعيد النهائية أو تعديالت أخرى متعلقة بالدورة الدراسية، تعديالت على العمل االستشارة التحرش الجنسي. ربما تتضمن اإلجراءات الداعمة   منع
، قيود مشتركة على التواصل بين األطراف، تغيير في أماكن العمل أو التسكين، إجازات مدفوعة األجر، زيادة األمان ومراقبة  المرافقة بالحرم المدرسيالدراسية، خدمات 

ى  المحافظة على سرية أي إجراءات داعمة مقدمة لصاحب الشكوى أو المدعى عليه، إلى المد LPSأماكن محددة من الحرم المدرسي، وإجراءات مشابهة أخرى. يجب على 
مسئوالً عن تنسيق   IXلباب الذي لن تقوم المحافظة على مثل هذه الدرجة من السرية بإضعاف القدرة الخاصة بالمتلقي على توفير اإلجراءات الداعمة. يعد منسق شؤون ا

 التطبيق الفعال لإلجراءات الداعمة. 
 

 سياسة التحرش الجنسي  /IXتطبيق الباب 
 

، يجب أن يقع التحرش الجنسي في البرنامج أو النشاط التعليمي للمدرسة ويجب أن يكون صاحب الشكوى مشاركاً به أو يحاول المشاركة في  IXليصبح مشموالً تحت الباب 
 السلوك.   يكية عند حدوثاألمربرنامج أو نشاط تعليمي بالمدرسة في الوقت الذي يتم فيه رفع الشكوى. يجب أن يكون صاحب الشكوى أيضاً في الواليات المتحدة 

 
التحرش الجنسي والتي يكون لديها معرفة حقيقية عنها والتي يزعم وقوعها في البرامج واألنشطة المدرسية، بما يشمل المواقع،   ادعاءاتفي جميع   LPSسوف تحقق 

 بر المباالة متعمدة. قدر كبير من السيطرة، بما يتماشى مع هذه السياسة وبطريقة ال تعت  LPSاألحداث، و/ أو الظروف التي تمارس بها 
 

ال تغطي جميع السلوكيات التي تعادل تحرش جنسي بموجب سياسة   IXأن مقاييس الباب  LPSتدرك  تعريف "التحرش الجنسي" الذي تم وصفه أعاله،   IXبينما يغطي الباب 
، إنه يمنع أيضاً سلوكيات التحرش الجنسي  IXكما هو معرف من قبل الباب "التحرش الجنسي"   LPSالمدرسة وقوانين الوالية والقوانين الفيدرالية األخرى. لذا، بينما تمنع 

بخلق بيئة عدائية، مسيئة،   تأثيروتتضمن سلوكيات أخرى ذات توجه جنسي، سواًء كانت متعمدة أو ال، والتي تعد غير مرحب بها ولها   IXالتي قد تقع خارج تعريف الباب  
 للموظفين.ترهيبية، أو مهينة للطالب أو 
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إجراء تأديبي و/   LPSولكن اليزال يتضمن تحرشاً جنسياً تحت سياسات مدرسية أخرى، سوف تطبق  IXيقع خارج نطاق الباب بأن السلوك المزعوم  LPSفي حالة إقرار 
 أو تصحيحي مناسب بالتماشي مع تلك السياسات. 

 
  االشتراطاتأيضاً لجميع   LPSيرجى مالحظة أن حاالت التحرش الجنسي قد تتضمن إساءة للطفل بموجب قانون الوالية وقد تقوم أيضاً بخرق القوانين الجنائية. سوف تمتثل 

 ة، بما يشمل إدارة األطفال واألسر. الجنائية إلى السلطات المناسب  ولالنتهاكاتالقانونية التي تنظم اإلبالغ عن الحاالت المشتبه بها إلساءة الطفل 
 

 عملية الشكوى واإلبالغ:
 

،  LPSالخاصة بالتمييز على أساس جنسي، بما يشمل التحرش الجنسي، العنف الجنسي، والتحرش على أساس النوع من قبل موظف أو متطوع تابع لـ   لالدعاءاتبالنسبة 
و/ أو المدير الخاص بالمبنى المدرسي. تعتبر معلومات التواصل   LPSالتابع لـ  IXاإلبالغ فوراً عن الحالة لمنسق شؤون الباب أو طرف ثالث،   LPSطالب آخر في  

 كاآلتي: IXالخاصة بمنسق شؤون الباب 
 

  Charles Gallo االمتثال ، الموظف المسئول عن 
 المكاتب اإلدارية لمدارس لين العامة   
  100 Bennet Street 
  Lynn, MA 01905 
  781-477-7220 
  GalloC@LynnSchools.org 

 
 خالف الشخص المحدد في هذه السياسة.  LPSليس هناك بند في هذه السياسة قد يمنع أي فرد من اإلبالغ عن السلوك المحظور المزعوم إلى موظف آخر في 

 
، اإلدارة،  LPSية في )بما يشمل أعضاء اللجنة المدرس LPSعند استالم إخطار حقيقي للتحرش الجنسي المزعوم، يجب على جميع األفراد من غير الطلبة بمجتمع 

في أقرب وقت   IX، خاضع للسلطة المدرسية( إخطار منسق شؤون الباب LPSعلى أداء العمل لـ  المتعاقدةالمؤسسة، الموظفين، المتطوعين في المدارس و/ أو األطراف 
 شرط اإلبالغ اإللزامي هذا أو لهذا البروتوكول إلى حدوث إجراء تأديبي. ل االمتثالساعة بعد العلم بالحادثة. قد يؤدي اإلخفاق في  24ممكن عملياً، ولكن بما ال يزيد عن  

 
، و/ أو موظف المدرسة اإلداري المحدد و/ أو موظف، أن يتواصل بعدها مع صاحب الشكوى في غضون يومين اثنين من استالم الشكوى  IXيجب على منسق شؤون الباب 

 وفعل اآلتي: 
 

 الداعمة مع صاحب الشكوى على الفور. عرض ومناقشة اإلجراءات   •

 النظر في رغبات صاحب الشكوى فيما يتعلق باإلجراءات الداعمة؛ •

 توضيح إمكانية تلقي اإلجراءات الداعمة سواًء مع أو بدون رفع شكوى رسمية؛ •

 توضيح عملية رفع شكوى رسمية وتحديد ما إذا كان صاحب الشكوى يرغب في رفع شكوى رسمية أم ال؛ و  •

 الغرض من رفع شكوى رسمية إلى صاحب الشكوى.  توضيح •
 

أو من ينوب عنها توثيق اإلجراءات الداعمة المقدمة/ المعروضة تحريرياً أو السبب في عدم توفير/ عرض إجراءات داعمة. يجب أن يتم   IXيجب على منسق شؤون الباب 
 الة عدم رفعهما لشكوى رسمية. توفير/ عرض اإلجراءات الداعمة على صاحب الشكوى والمدعى عليه حتى في ح

 
أو النائب أن ينظر في إما في التوقيع على شكوى رسمية البدء في تحقيق بالرغم من  IXفي حالة رفض صاحب الشكوى رفع شكوى رسمية، يجب على منسق شؤون الباب 

بالمباالة غير   االستجابةبأن  االستنتاجإلى  LPSتفضيالت واختيارات صاحب الشكوى أم ال. قد يكون هذا القرار مناسباً حينما تدفع أمور متعلقة بالسالمة أو ما يشبه ذلك 
أن تقوم بالتحقيق مع احتمالية فرض عقوبة على المدعى عليه. يجب توثيق قرار منسق   LPSقد يتطلب منطقياً من  IXة بالتحرش الجنسي تحت الباب متعمدة للمعرفة الحقيقي 

في  ب الالمباالة المتعمدة.  بإلغاء قرار صاحب الشكوى بعدم رفع شكوى رسمية تحريرياً إلى جانب تفسير للسبب وراء ضرورة اتخاذ هذا القرار من أجل تجن IXشؤون الباب 
في التحقيق في تقرير التحرش الجنسي بما يتماشى مع سياستها لعدم التمييز والمناهضة للتحرش، مع أخذ رغبات صاحب   LPSحالة عدم إجراء شكوى رسمية، ربما تستمر 

 . االعتبارالشكوى بعين  
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و عن طريق البريد، أو البريد اإللكتروني، أو عن طريق  من قبل صاحب الشكوى شخصياً، أ  IXربما يتم أيضاً رفع الشكاوى الرسمية بصورة مباشرة إلى منسق شؤون الباب  

 الهاتف في أي وقت، بما يشمل خارج ساعات العمل الرسمية. 
 

م  . سواًء تIXنسق شؤون الباب قد يتم تحرير الشكوى من قبل صاحبها، أو سيتم تحويلها لتحريرها من قبل إما موظف بالمدرسة الذي قام باستالمها، أو مشرف المبنى، أو م
، أو موظف، يجب أن تتضمن الشكوى المكتوبة اسم صاحب الشكوى، اسم الضحية المزعومة )إذا كان شخصاً مختلفاً(،  األمرتحويل الشكوى لتحريرها من قبل طالب، ولي 

يطلبه صاحب الشكوى. سوف  اسم المدعى عليه، المكان في المدرسة/ القسم حيث وقع فعل التمييز المزعوم، أساس الشكوى، الشهود )إذا وجد(، واإلجراء التصحيحي الذي 
 . LPSداد هذه المعلومات أو تحويلها إلى نموذج شكوى تمييز/ تحرش تحت إشراف يتم إع

 
في الوقت المخصص لرفع شكوى رسمية، يجب أن تشارك الضحية  ليس هناك حد زمني أو نظام أساسي للحد من التوقيت الخاص برفع شكوى رسمية. بالرغم من ذلك، 

بسلطة تقديرية لرفض شكوى رسمية حيث قد يسفر مرور الوقت عن عدم   LPS. إضافةً إلى ذلك، تتمتع  LPSا في  المزعومة أو تحاول المشاركة في برنامج أو نشاط م
مسئوليتها عن المدعي عليه )مثالً، ال يقوم المدعي عليه بالحضور   LPS، أو عندما تفقد  وااللتزامعلى جمع أدلة كافية للوصول إلى قرار بخصوص المسئولية  LPSقدرة 

 (. LPSم لم يعد موظف في  بعد اآلن أ
 

وقوعه في برنامج أو نشاط  في حالة عدم تضمن السلوك المزعوم في الشكوى الرسمية لتحرش جنسي على النحو المحدد في هذه السياسة حتى مع ثبات ذلك، أو في حالة عدم 
رفض الشكوى الرسمية في ظل هذه اإلجراءات، ولكنها قد تقوم   LPSيكية، فيجب على األمر، أو في حالة وقوعه ضد شخص ما في الواليات المتحدة LPSتعليمي في  

 بإرسال إخطار كتابي في حالة أي رفض.  LPSبالتحقيق فيها بموجب سياسات وإجراءات أخرى. ستقوم 
 

 إخطار كتابي بالشكوى الرسمية 
 

ظلم، عملية الطعن، اإلجراءات الداعمة المتاحة، والعقوبات التأديبية  ، عملية الت باالدعاءات إخطار كتابي  LPSعند استالم شكوى رسمية بتحرش جنسي، سوف تقدم 
السلوك المزعوم مع اتخاذ قرار  عدم مسئولية المدعي عليه عن  بافتراضواإلصالحات الممكنة لصحاب الشكوى وللمدعي عليه. سوف يتضمن اإلخطار الكتابي أيضاً بيان  

ن يقوم اإلخطار الكتابي بإبالغ األطراف بإمكانية حصولهم على مستشار من اختيارهم، والذي قد يكون محامياً، ولكن ليس  بخصوص المسئولية في نهاية عملية التظلم. يجب أ
تمنع اإلدالء بتصريحات كاذبة    LPSبالضرورة، وقد يقوم بالتقصي ومراجعة األدلة. يجب أن يقوم اإلخطار الكتابي بإبالغ األطراف بأن مدونة قواعد السلوك الخاصة بـ 

 عمداً أو تقديم معلومات مضللة عمداً أثناء عملية التظلم. 
 

 إضافية خالل فترة التحقيق، يجب تقديم إخطار كتابي آخر. ادعاءات في حالة إضافة 
 

 تسوية غير رسمية 
 

أيضاً أن يدرس عرض خيار بتسوية غير رسمية على األطراف   IXباب ، وفقط عند رفع شكوى رسمية وتحرير إخطار كتابي، يجب على منسق شؤون ال االقتضاء حسب 
فقط عندما تقوم كل األطراف بتقديم موافقة كتابية، طوعية، ومدروسة بمحاولة السعي لتسوية غير رسمية،   غير الرسمية)مثالً، وساطة(. قد تحدث مشاركة في عملية التسوية 

متاح للتقارير الخاصة بالتحرش الجنسي لموظف   غير الرسميةفي أي وقت. ال يعد خيار الشكوى  غير الرسميةالعملية من  االنسحابويكون لدى أي طرف منهم الحق في 
من قبل طرف تيسيري يتم تعيينه من قبل   األمرعلى إجراء تسوية غير رسمية، فسوف تم تسهيل   االتفاقضد طالب؛ ففي هذا السياق يتطلب إجراء تحقيق رسمي. وحيث يتم  

 لديه تضارب بالمصالح و/ أو تحيز مع أو ضد أصحاب الشكوى أو المدعى عليهم مع تلقيه لتدريب مناسب. والذي ال يكون  IXمنسق شؤون الباب 
 

في أي مرحلة من العملية، حتى عند البدء بالفعل في   غير الرسميةعملية طوعية بالكامل. قد تختار األطراف اتباع إجراءات رسمية ورفض التسوية  غير الرسميةتعد التسوية 
 . غير الرسميةالتسوية 

 
، فيمكنه هو/ هي/ هم البدء بإجراءات  غير الرسمية ية ، أو في حالة عدم اختياره هو/ هي/ هم للتسوغير الرسمية في حالة عدم رضا األطراف عن الحل الناتج عن التسوية 

 شكوى رسمية الموضحة باألسفل. 
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 التحقيق 
 

بتعيين محقق وشخص متخذ للقرار، والذي قد ال يكون الشخص    IXأو عدم قبولها من قبل األطراف، سيقوم منسق شؤون الباب   غير الرسميةفي حالة عدم عرض التسوية 
 ذاته. 

 
. بالنسبة للشكاوى الرسمية من التحرش الجنسي، سيقوم المحقق بإجراء وإكمال  IXجميع الشكاوى الرسمية سوف تتطلب تحقيقاً شامالً بما يتماشى مع عملية التظلم بالباب 

ألسباب وجيهة فقط. سوف يتم بذل جهود حسنة النية إلكمال التحقيق في   تأخيرات إطار زمني عاجل منطقياً، مع وجود  تحقيق شامل ومحايد عن السلوك المبلغ عنه ضمن
ية  من العمل االنتهاء يوماً دراسياً من البدء في الشكوى الرسمية، باستثناء سبب وجيه، وعلى النحو المذكور في ملف التحقيق. وكلما كان ذلك ممكناً، سوف يتم  15غضون 

. قد يكون هناك تأخر مؤقت بعملية التظلم أو مداً محدوداً في األطر LPS( يوماً كإطار زمني من تاريخ الشكوى الرسمية المرفوعة لـ 90الرسمية في غضون تسعون )
الفعل. قد يشمل السبب الوجيه، ولكن ليس على سبيل  في اإلخطار الكتابي لصاحب الشكوى وللمدعى عليه بالتأخير أو المد واألسباب الخاصة بهذا الزمنية لسبب وجيه 

 باإلعاقات. الحصر، اعتبارات مثل غياب طرف ما، مستشار طرف ما، أو شاهد؛ نشاط متزامن إلنفاذ القانون؛ أو الحاجة لمساعدة لغوية أو معايشات خاصة 
 

 جمع األدلة  •
 

د )األفراد( المرفوعة ضدهم الشكوى، وآخرون ممن هم على علم بالحادث المزعوم )الحوادث  سوف يتضمن التحقيق مقابالت شخصية مع صاحب )أصحاب( الشكوى، الفر
ولكن ليس على سبيل الحصر جمع   يشمل، المزعومة( أو الظرف )الظروف( المنشئة للشكوى. ربما يتضمن التحقيق أيضاً طرق أخرى تعتبر ذات صلة من قبل المحقق، بما  

ة  ور على حقائق واتخاذ قرارات ترتبط بالمصداقية، جميعها سيتم دمجها في تقرير كتابي. يجب أن يتجنب المحقق جميع األسئلة التي تعد محميأدلة مادية. سيقوم المحقق بالعث
ل صلة مباشرة إلثبات الموافقة  لسؤامن قبل الحصانة القانونية، إال إذا قد تم التنازل عن الحصانة، ويجب أن يتجنب السؤال عن التاريخ الجنسي لصاحب الشكوى إال إذا كان ل

 على السلوك قيد البحث أو إلثبات أن السلوك قد ارتكب من قبل شخص آخر خالف المدعى عليه. 
 

"قانون الخصوصيات والحقوق التعليمية   FERPAبسرية هوية أصحاب الشكاوى، المدعى عليهم، والشهود، باستثناء ما يكون مسموحاُ من قبل   LPSسوف تحتفظ  
 . IX، أو على النحو المطلوب من قبل القانون، أو على النحو الضروري إلجراء لمتابعة الباب  لألسرة"

 
بشكل    االستجابةعلى   LPS، إذا طلب الطالب عدم الكشف عن اسمه أو اسمها إلى الفاعل المزعوم، فإن احترام ذلك الطالب قد يحد من قدرة  IXلألغراض الخاصة بالباب 

تخذها المدرسة وموظفي  ، بما يشمل أعمال إنتقامية ت االنتقام إجراءات وقائية ضد  IXكامل إلى الحادث، بما يشمل متابعة إجراء تأديبي ضد الفاعل المزعوم. يشمل الباب 
أيضاً باتخاذ إجراء استجابي قوي في حالة حدوثه. يجب لفت انتباه منسق شؤون الباب   سيقومونولكن   االنتقام، خطوات لمنع  باتخاذالمدرسة، ولن يقوم موظفي المدرسة فقط 

IX  ،و/ أو مدير مبنى المدرسة.  على األمور المتعلقة بالسرية، والذي تم توفير بيانات التواصل الخاصة بها باألسفل 
 

  Charles Gallo االمتثال ، الموظف المسئول عن 
 المكاتب اإلدارية بمدارس لين العامة   
  100 Bennet Street 
  Lynn, MA 01905 
  781-477-7220 
  GalloC@LynnSchools.org 

 
ة لمراجعة األدلة  مسئولية جمع األدلة، وليس األطراف. ومع ذلك، قد تقوم األطراف بجمع وتقديم األدلة الخاصة بها. سيتم تزويد جميع األطراف بفرص متكافئ  LPSتتحمل 

 لها أثناء التحقيق.  واالستجابةالمجمعة 
 

 بإخطار كتابي من تم دعوتهم أو توقع مشاركتهم سوف يتم تزويد جميع األطراف م
 بالتاريخ، التوقيت، الموقع، المشاركين، والغرض من جميع المقابالت الشخصية

 باالستعداد الخاصة بالتحقيق، أو أي اجتماعات أخرى مع طرف ما، بوقت كاف للطرف كي يقوم 
 للمشاركة. 

 
 ي من اختيارهم ألي اجتماع استشار الصطحابسوف يتم تزويد جميع األطراف بالفرصة 

 ذا صلة، مقابلة شخصية أو متابعة، والذي قد يكون محامياً، ولكن ليس بالضرورة.
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 أو سرية، إال في حالة التنازل عن الحصانة كتابياً من قبل حاملها.   امتيازيهعلى معلومات  االعتماد، إتاحة أو باحتياج  LPSلن تقوم 
لكل طرف   LPSمن تقرير التحقيق، سوف ترسل  االنتهاءلها أثناء التحقيق. قبل  واالستجابةسوف يتم تزويد جميع األطراف بفرص متكافئة لمراجعة األدلة المجمعة 

( أيام إلرسال استجابة  10أو نسخة ورقية، وسيتسنى لألطراف مدة عشرة )   إلكترونيةللفحص والمراجعة بصيغة  الخاص بكل طرف، إن وجد، الدليل المعرض  ولالستشاري
 كتابية للدليل، والذي سيقوم المحقق بالنظر بها قبل إكمال تقرير التحقيق. 

 

 تقرير التحقيق واألسئلة التحريرية  •
 

الكتابية من  االستجاباتيجب إرسال منه، سيتم تقديم نسخة من تقرير التحقيق إلى األطراف كي تقوم بمراجعته، وإرسال استجابة كتابية إذا رغبت بذلك.  االنتهاءعند 
 ( أيام من استالم تقرير التحقيق وسيتم دمجها في تقرير التحقيق. 10األطراف في غضون عشرة )

 
والذي   –، سوف يمنح متخذ )متخذي( القرار وااللتزاماتف لتقرير التحقيق، إن وجدت، ولكن قبل الوصول إلى قرار بخصوص المسئوليات  بعد القيام بدمج استجابات األطرا 

د كل  الفرصة لكل طرف بإرسال أسئلة تحريرية لألطراف األخرى وللشهود لإلجابة، تزوي – IXسيكون شخص مخالف )أشخاص مخالفة( للمحقق و/ أو منسق شؤون الباب 
أسئلة بأنها ليست ذات صلة، ربما يقوم متخذ القرار باستبعاد األسئلة وسيقوم   أي طرف باإلجابات، والسماح بأسئلة تابعة إضافية، محدودة من كل طرف. في حالة تحديد 

الجنسي أو السلوك الجنسي السابق لصاحب الشكوى غير    داالستعدابتوضيح أي قرار باستبعاد أسئلة ليس ذات صلة للطرف الطارح لألسئلة. تعتبر األسئلة واألدلة بخصوص 
سلوك المزعوم من ذات صلة، باستثناء عرض األسئلة واألدلة بخصوص السلوك الجنسي السابق لصاحب الشكوى إلثبات قيام شخص آخر خالف المدعى عليه بارتكاب ال

اصة بالسلوك الجنسي السابق لصاحب الشكوى فيما يخص المدعى عليه وقد تم طرحها إلثبات  تتعلق بحوادث معينة خقبل صاحب الشكوى، أو إذا كانت األسئلة واألدلة 
 اإلقرار. 

 

 ومعايير األدلة  التحريري القرار •
 

عايير األدلة، كما هو الحال  بعد هذه العملية، سيقوم متخذ القرار بإصدار قرار تحريري إلى األطراف على الفور بخصوص إما بوقوع تحرش جنسي أو ال مستخدماً ترجيح لم
نفسها. يتم إجراء المتابعات الخاصة بالتسوية مع  ولكنها تحمل أقصى العقوبات التأديبية  جنسي، بالنسبة لجميع أشكال خرق مدونة قواعد السلوك التي ال تتضمن تحرش 

 مراعاة إجمالي جميع األدلة المتاحة، من جميع الموارد ذات الصلة. 
 

إلقرار افي، إن وجد. في حالة ا"ترجيح معايير األدلة" يعني أنه من األكثر ترجيحاً من السلوك المزعوم الواقع. سيقوم متخذ القرار بالتوصية بالقرار المطلوب بشكل إض
وما يحمله من تمييز على صاحب الشكوى وآخرون إذا كان ذلك مناسباً. قد   التأثيرخطوات لمنع إعادة حدوث التحرش مع تصحيح  LPSبوقوع تحرش جنسي، سوف تتخذ 

 تتضمن مثل تلك المعالجات إجراءات داعمة.
 

 يجب أن يتم إصدار القرار التحريري لكال الطرفين فوراً ويجب أن يتضمن: 

 التي يحتمل أن تتضمن تحرش جنسي؛ لالدعاءاتتعريف  •

القرار، بما يشمل أي إخطارات إلى األطراف، أي مقابالت شخصية مع   اتخاذوصف للخطوات اإلجرائية المتخذة منذ استالم الشكوى الرسمية حتى  •
 األطراف والشهود، زيارات للموقع، طرق مستخدمة لجمع أدلة أخرى، إلى آخره؛

 لحقائق الداعمة للقرار؛العثور على ا •

 استنتاجات بخصوص تطبيق مدونة قواعد السلوك الخاصة بالمتلقي على الحقائق؛ •

، أي إجراءات تأديبية يفرضها المتلقي على المدعى عليه، وسواًء وااللتزام ، بما يشمل قرار بشأن المسئولية ادعاء بيان، وبأساس منطقي، للنتائج الخاصة بكل  •
 و  المعالجات مخصصة إلعادة أو حفظ فرص وصول متكافئة إلى برنامج أو نشاط تعليمي للمتلقي سيتم توفيرها من قبل المتلقي إلى صاحب الشكوى؛كانت 

 لصاحب الشكوى والمدعى عليه للطعن )نسخة، أو إحالة مباشرة، لهذه السياسة سيكون كافياً(.   LPSاألسس المسموح بها وإجراءات  •
 

 ديبي، اإلجراء التصحيحي، والتدابير العالجية اإلجراء التأ 
 

اط مباشر بصاحب الشكوى.  في حالة اإلقرار بكون المدعى عليه مسئول في النهاية، سيتم إعالم صاحب الشكوى بأية عقوبات مفروضة على المدعى عليه والتي ترتبط ارتب
بتطبيق   LPSإلى صاحب الشكوى. في حالة اإلقرار بكون المدعى عليه مسئول في النهاية، سوف تقوم لن يتم إخطار المدعى عليه بالمعالجات الفردية المطروحة أو المقدمة 

كان مناسباً، للشريحة الطالبية بأكملها. سيتم إعداد المعالجات إلعادة أو حفظ فرص وصول متكافئة للبرنامج أو النشاط   وأينما معالجات فعالة للمدعى عليه، صاحب الشكوى 
، عقوبات تأديبية  حب الشكوى، إنهاء التحرش، إزالة البيئة العدائية، منع تكرار حدوثها، وتصحيح نتائجها. قد تتضمن المعالجات، ولكن ليس على سبيل الحصرالتعليمي لصا

صاحب الشكوى والمدعى عليه بمشاركة    ضد المدعى عليه، قد تصل إلى أن تشمل الفصل و/ أو الطرد، استشارة للمدعى عليه، مرافقة لصاحب الشكوى، التأكد من عدم قيام
، إلى آخره.  LPSدمات حصص أو أنشطة خارج المناهج الدراسية، توفير خدمات شاملة للضحية، تدريب أو إعادة تدريب لموظفي المدرسة، تغييرات على سياسات و/ أو خ

 قانون الوالية وأي اتفاقات مفاوضة جماعية سارية. أي إجراء تأديبي سيكون متماشياً مع حقوق المعاملة وفقاً لألصول القانونية بموجب 
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للصحة أو  بشأن استبعاد طالب أو موظف ما من برنامج أو نشاط ما بأسس طارئة بناء ًعلى تهديدات فورية   LPSوعلى النحو الموضح أعاله، ال تقوم تلك اإلجراءات بتقييد 
 السالمة الجسدية للفرد أو منح موظف إجازة مدفوعة األجر أثناء البت في قرار التحقيق. 

 
 عملية الطعن 

 
يوماً دراسياً من استالم نتائج اإلجراء   15فيها، في غضون  ادعاءاتلشكوى رسمية أو أي   LPSتستطيع األطراف الطعن في القرار الصادر نتيجة للتحقيق، أو في رفض  

المتعلق بالمسئولية   الرسمي أو الرفض. لن يكون الشخص المتخذ )األشخاص المتخذين( للقرار هو نفس الشخص متخذ )األشخاص المتخذين( للقرار والذي توصل للقرار
. تستطيع األطراف الطعن على أساس أوجه القصور اإلجرائية؛ التحيز أو تضارب المصالح؛ دليل  IXأو الرفض، أو المحقق )المحققين(، و/ أو منسق شؤون الباب  وااللتزام 

 مكتشف حديثاً؛ و/ أو سبب وجيه آخر. 
 بإخطار الطرف اآلخر كتابياً عندما يتم تقديم الطعن وتنفيذ   LPSسوف تقوم 

 عليها.  االعتراض لتدعيم النتيجة أو عن بشكل متساو لكال الطرفين. سيحصل كال الطرفين على فرصة متكافئة ومنطقية لتقديم بيان كتابي إجراءات الط
 

(  30غضون ثالثون ) عليه في سيقوم متخذ القرار بعملية الطعن بمراجعة مدى شمولية ودقة التحقيق والنتائج، مع إصدار نتائج تحريرية لكالً من صاحب الشكوى والمدعى 
 يوماً دراسياً من الطعن. 

 
 التدريب 

 
، المحققين، متخذي القرار، وأي فرد يقوم بتسهيل عملية تسوية غير رسمية، على تدريب في تعريف التحرش الجنسي،  IXمن حصول منسق شؤون الباب  LPSسوف تتأكد 

ب  ، حسغير الرسمية، عمليات الطعن، وعمليات التسوية االستماعالنطاق الخاص بالبرنامج أو النشاط التعليمي للمتلقي، كيفية إجراء تحقيق وعملية التظلم بما يشمل جلسات  
 ، تضارب المصالح، والتحيز. األمر، وكيفية تقديم الخدمات بنزاهة، بما يشمل تجنب إصدار حكم مسبق على الحقائق الخاصة باالقتضاء 

 
واألدلة، بما   من حصول متخذي القرار على تدريب في أي أجهزة تكنولوجية يتم استخدامها في المقابالت الشخصية وفي األمور الخاصة بأهمية األسئلة LPSسوف تتأكد 

 الجنسي أو السلوك الجنسي السابق لصاحب الشكوى غير ذات صلة.  باالستعداديشمل متى تكون األسئلة واألدلة المتعلقة 
 

 ادالً. من حصول المحققين على تدريب في األمور الخاصة بأهمية إعداد تقرير خاص بالتحقيق والذي يلخص األدلة ذات الصلة تلخيصاً ع LPSكما يجب أن تتأكد  
 

، المحققين، متخذي القرار، وأي فرد يقوم بتسهيل عملية تسوية غير رسمية، يجب أال تعتمد فقط على الصور النمطية  IXأي مواد تستخدم في تدريب منسق شؤون الباب 
 للجنس ويجب أن تشجع على التحقيقات النزيهة والفصل العادل في الشكاوى الرسمية للتحرش الجنسي. 

 
 . LPSسوف يتم نشر المواد التدريبية تلك على الموقع اإللكتروني لـ  

 
 السجالت 

 
ش جنسي  بالسجل لفترة زمنية قدرها سبعة أعوام من أي إجراءات، بما يشمل إجراءات داعمة، والتي تم اتخاذها استجابة لتقرير أو شكوى رسمية لتحر االحتفاظسوف يتم 

 والتي استجابتها ال تعد المباالة متعمدة.  LPSاألساس الخاص بقرار بتوثيق  LPSوسيقوم موظفو  
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 إحالة المسألة إلى جهة إنفاذ القانون، وكاالت أخرى
 

ونشاط جنائي. سيقوم مشرف المبنى، المنسق، المشرف العام، أو النائب بإحالة المسألة إلى جهة إنفاذ   LPSربما تتضمن بعض السلوكيات المزعومة كالً من خرق لسياسات 
 مع إخطار صاحب الشكوى/ الضحية المزعومة بالحق في رفع شكوى جنائية.   LPSسياسة  القانون ووكاالت أخرى على النحو المناسب بموجب القانون أو

 
 االنتقام

 
لتحرش جنسي بحسن نية أو من قد تعاون في تحقيق لشكوى تحت هذه السياسة عمل غير قانوني ولن يُسمح به   ادعاءاتإلى  LPSضد فرد قد قام بلفت انتباه   االنتقاميعتبر 

فيما يتعلق بأي إبالغ بحسن نية عن سلوك أو تحرش غير مناسب، فيجب على الطالب/ الموظف    لالنتقام. إذا اعتقد طالب/ موظف أنه هو/ هي/ هم قد تعرض LPSمن قبل 
و/ أو النائب بالتحقيق في تقارير   IXو/ أو مشرف المبنى المدرسي. سيقوم منسق شؤون الباب  IXأن يقوم باإلبالغ عن مثل هذا السلوك على الفور إلى منسق شؤون الباب 

 ، اتخاذ إجراء معالج وتأديبي منفصل. االنتقام، وحيث يوجد االنتقام 
محظور، فقد يقوم هو أو هي برفع شكوى لوكالة حكومية محلية واحدة من  انتقام أنه هو أو هي قد تعرض لتحرش و/ أو    باالعتقادباإلضافة إلى ما سبق، إذا قام فرد آخر  

 التاليين أو كالهما. تستغرق كال الوكالتين فترة زمنية قصيرة لتقديم مطالبة. الوكالتين  
 

 (  ,United States Equal Employment Opportunity CommissionEEOCيكية )األمرلجنة تكافؤ فرص العمل بالواليات المتحدة 
 الفيدرالي  John Kennedy مبنى

15 New Sudbury Street, Room 475 
Boston, MA 02203 

 ( 800) 669- 4000هاتف: 
 

 ( ,Massachusetts Commission Against Discrimination  MCADلجنة ماساتشوستس المناهضة للتمييز ) 
One Ashburton Place, Suite 601 

Boston, MA 02108 
 ( 617) 994- 6000هاتف: 

 
 ( U.S. Department of Education) يكيةاألمروزارة التعليم بالواليات المتحدة 

 (Office for Civil Rights)مكتب الحقوق المدنية
5 Post Office Square 

Boston, Massachusetts 02109 
 ( 617) 289- 0011هاتف: 
 ( 617) 289- 0150فاكس: 

 OCR.Boston@ed.gov: إلكترونيبريد 
 

 والثانوي أو طلب مستشار خارجي.  االبتدائييمكن رفع الشكاوى بصورة مباشرة إلى مكتب برنامج ضمان الجودة في إدارة التعليم 
 

 لعنف في المواعدة واالعتداء الجنسي إجراءات التعامل مع التحرش الجنسي من طالب لطالب وا

 
 األهداف:  1

 حلول آمنه وسريعة وفعالة تسمح بتحقيق أقصى قدر السالمة والسرية؛ .1

 الحلول التي تمكن الطالب، حيثما أمكن، لتغيير مواقفهم وسلوكهم.  .2

 جو مدرسي آمن فمهم للطالب أن يثق في البالغين.  .3

 ولكن يستمر في التمسك بسياسة المدرسة.  الثقافات، االستجابة للحوادث بما يقر اختالف  .4

 االستغالل الكامل لجميع الموارد، داخل المدرسة وخارجها، لمساعدة الموظفين والطالب للتعامل مع هذه القضايا.  .5

 االعتبارات: 

 ون السالمة دائما قضية رئيسية. يجب وضع أقصى قدر من السرية لجميع الطالب المتورطين. ويجب أن تك •

 وساطة األقران غير مناسبة أبدا لهذه الحاالت؛ •

 ال يجب الجمع بين الطالب المتورطين قبل عقد التحقيق في الحادث.  •

ي إال بعد إجراء التحقيقات اتخاذ القرار بعقد لقاء بين الطالب الُمبِلغ والمعتدى ومسئول المدرسة المناسب واألستاذة ال يمكن اتخاذه في حاالت التحرش الجنس •

 وبموافقة كاملة من الطالب الُمبِلغ ومع اتخاذ جميع التدابير األمنية. 

mailto:OCR.Boston@ed.gov
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 : االغتصابالجنسي أو حوادث  االعتداءالمواعدة أو  في( تحرش طالب بأخر جنسيا أو العنف على إجراءات التعامل مع )الرد 2

 

 من الموظفين فعليه أو عليها اآلتي: ألي عند اإلبالغ عن حادثة حالية أو سابقة  

 

 توفير األمان الجسدي والعاطفي للطالب الُمبِلغ، وأخذه أو أخذها إلى مكان مريح. .1

 االتصال بموظفي األمن إذا كان الخطر مازال قائم أو مستمر، أو االتصال بممرضة المدرسة حال وجود إصابات.  .2

 يتم الجمع بين الُمبِلغ والمعتدى سوياً. ال  .3

 إخطار المدير أو نائبه.  .4

 إخطار المدير أو نائبه بالطالب المتورطين اآلخرين.  .5

 

 المدير أو نائبه / نائبتها وفريق العمل هم األشخاص الرئيسيين للبالغ عن كل حادث. على المدير المتلقي للبالغ عمل اآلتي:  3
 

 المتورطين.إخطار مدير الطالب اآلخرين  .1

 التحقيق في الشكوى: مقابلة الطالب المتورطين منفصلين.  .2

 . األمرالتحدث مع الشهود إذا لزم  .3

 تحديد الحقائق.  .4

 تقييم مستوى التدخل التي سيتم اإلشارة إليه.  .5

  يتعارض مع السرية. ساعة من أي حادثة تحرش جنسي أو عنف أثناء المواعدة أو اعتداء جنسي والذي ال  24إخطار مراقب عام المدارس خالل  .6

 
 مستويات التدخل  4 

 الحل على مستوى المدرسة: –المستوى األول   1

وف؛ الشكوى ال ترتفع للمستوى  مناسب للتحرش الجنسي الذي ينطوي على استخدام اللغة سواء شفهياً أو كتابياً أو اللمس غير المرغوب فيه؛ حادثة منفردة ال يتخللها الخ

 الثاني. 

 التحرش على الشخص المسئول سؤال الضحية عن الحل المرغوب وأيضاً يقيم موقف المعتدى. إذا حدث  •

ا اللقاء وإذا كان الطرفان عقد اجتماع بين الطالب الُمبِلغ والمعتدى يمكن أن يكون جزء من الحل فقط إذا كانت هذه رغبة الطالب الُمبِلغ مع شعوره باألمان في هذ  •

 االجتماع في حضور شخص بالغ.   أو األطراف موافقين على هذا

 سيتم إخطار الوالدين في الوقت المالئم.  •

 سيتم التأديب إذا كان ذلك مناسباً.  •

 عقد مؤتمر للحالة:  -المستوى الثاني  2

 

والترهيب الجسدي أو العاطفي، والتهديدات غير  مناسب في حاالت التحرش الجنسي أو شكاوى العنف أثناء المواعدة التي تنطوي على وجود نمط من المضايقة والمطاردة 

طالب على أمل عدم التصعيد   القتل )انظر المستوى الثالث(، و / أو الخوف على سالمة الطرف الُمبِلغ. الهدف من المستوى الثاني هو تقييم أفضل طريقة للتعامل مع كل 

 اعده على تغيير سلوكه. للعنف والوصول ألفضل النتائج والتي تساعد المعتدى في التعامل وتس

 
 

 COPE(، وبرنامج مشروع HAWCمنظمة تقديم المساعدة لألم والطفل المعتدى عليهم ) –عند الضرورة   –سوف يلجأ الموظف المسئول الستشارة  •
Batteries لطالب الُمبِلغ و / أو الطالب المعتدى وموظفي األمن بالمدرسة لتقييم عوامل الخطر أو الفتك وأكثر التدخالت الواعدة بما في ذلك إمكانية تحويل ا

 للحصول على اإلرشاد. 

 ساعة.  24خالل  في سيتم إخطار والد الضحية بعد العمل مع الضحية وتطوير الخطة التي تأكد سالمته / سالمتها. سيتم إخطار الوالدين   •

مات عن الطالب المتورطين؛ مراجعة جميع الموارد الممكنة؛ خصوصية  الموظفين الرئيسيين الذين يشاركون في وضع خطة التدخل التي تأخذ في الحسبان المعلو •
 الضحية. 

رشاد الخاص أو شرط سيقوم المدير باتخاذ القرار النهائي حول التدخل و / أو التأديب. يمكن أن يتضمن التأديب التكليف بالمشاركة في برامج المعتدين أو اإل •
ِلغ. يمكن أن يتضمن التأديب أيضاً واحدة أو أكثر من اآلتي: االحتجاز بالمدرسة أو الوقف المؤقت أو مقابلة ولى ابتعاد المعتدى وأصدقاءه /ها عن الطالب الُمب 

 أو اإلحالة إلى الشرطة.  األمر
 
 المساعدة من الشرطة / المحكمة:  – المستوى الثالث  3
 

رتفع إلى مستوى االعتداء اإلجرامي، تهديدات القتل أو االنتحار، وخاصة من قبل شخص  مناسب في حاالت العنف أثناء المواعدة والذي ينطوي على األذى الجسدي الذي ي
، مقاطعة تهديدات خطيرة  معروف عنه بأنه عنيف، خرق أمر عدم التعرض أو االعتداء الجنسي أو االغتصاب. الهدف من المستوى الثالث هو لتدخل الفوري في حالة العنف 

 ضباط الشرطة المدربين بطريقة خاصة للتعامل مع حوادث االعتداء الجنسي:   بإيذاء النفس أو اآلخرين وإشراك
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أمن المدرسة. في حاالت االعتداء الجنسي أو االغتصاب ستقوم الشرطة بإجراء المقابالت    –وإذا اقتضت الضرورة  –سيقوم المسئول الرئيسي باالتصال بالمدير  •
 ؛ قد يتم إخطار محامي المحكمة. األمر المناسبة بالطالب وكتابة تقرير وتوجيه االتهامات الرسمية إذا لزم 

 )الخصوصية / زنا المحارم(. األمرمالئمة إخطار الوالد / ولى  سيقرر المدير مدى •

 سيتم التأكيد على سالمة الطالب.  •

أو مستشاري المدرسة أو جهة استشارية من خارج المدرسة لتحديد   COPEأو مشروع  HAWCسيقوم المدير بمساعدة الشخص المسئول باستشارة الشرطة أو  •
 . 51Aطين. سيتم إرسال أفضل طرق التدخل لجميع الطالب المتور

 أو اإلحالة إلى الشرطة واحتمالية الطرد.  األمريمكن أن يتضمن التأديب واحدة أو أكثر من اآلتي: االحتجاز بالمدرسة أو الوقف المؤقت أو مقابلة ولى  •
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 من التحرش الجنسي /العنف أثناء المواعدة / االعتداء الجنسي   مدارس لين العامة  شكوى 

 

        ى مقدمة ضد:  الشكو

    __الطالب:  اسم الموظف: ____________________ 

          :صاحب الشكوى

 ___________________  الوصي:  /األمرولى  __: _____الطالب_ : ______الموظف

 ______________________________ __________عنوان المنزل: ________ 

 ____ تاريخ الحادث:________  : __________تاريخ الشكوى _: __________هاتف

 

 جراءات التأديبية ضد هذه الفرد(الفرد قد تعمد تقديم شكوى كاذبة، سيتم اتخاذ اإل إن)إذا تم إثبات 

هذا الجزء من النموذج يمكن استكماله  من وكيف ومتى وأين وعدد المرات والصيغة المستخدمة والشهود(.  –بيان الحادث )يجب أن يتضمن كل المعلومات ذات الصلة  

 . نائبها /بمساعدة المدير أو نائبه

 ________ ___________________________________  صاحب الشكوى:توقيع 

 _________________ الحادث ________________________________  تسوية

 _____ ______________  النائب: /يرالمد  ______التسوية: _____________ تاريخ 

 _ __________________________________األخرى:  توقيع كل األطراف المعنية

 _____________________________________________________________ 

العام على المدارس    المشرف أمامن في القرار لها الحق في الطع /مرضية، أو في الوقت المناسب، فله إذا شعر أحد الطرفين أن الشكوى لم يتم التعامل معها بطريقة عادلة، أو 

 . عنها  /أو من ينوب عنه

 _____________________________ _____________________________   صاحب الشكوى:توقيع 

 

 العام على المدارس.  المشرفسيتم االحتفاظ بجميع الشكاوى في ملف سري في مكتب 
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 وإهمالهم إساءة معاملة األطفال 

 

تسبب في   مما( إساءة لحقت به 1بأن يعتقد بأن الطفل يعاني من إصابة بدنية أو عاطفية ناتجة عن: )سببًا معقوالً أ. )أ( يكون لدى الُمبلغ المفوض، بصفته المهنية،  51القسم 

( اعتماد  3( إهمال بما في ذلك سوء التغذية؛ أو )2االعتداء الجنسي؛ أو )إحداث ضرر أو خطر كبير لتعريض صحة الطفل أو رعايته االجتماعية إلى الضرر بما في ذلك 

ساعة، يجب اإلبالغ بتقرير كتابي   48(، وفي غضون  DCFجسدي على إدمان المخدرات عند الوالدة، يجب التواصل شفويًا على الفور مع إدارة خدمات األطفال واألسر )

كون  ي( أن 5كون طفالً يُستغل جنسيًا؛ أو )ي( أن 4ل ذلك التقرير حالة اإلهمال أو إساءة المعاملة المشكوك بها؛ أو ) ( ويُفصDCFإلى إدارة خدمات األطفال واألسر )

 . 233م من الفصل  20ضحية إتجار بالبشر وفقًا لما هو ُمحدد في المادة 

يجوز للُمبلغ المفوض إبالغ الشخص أو الوكيل  فأو منشأة أخرى،   ، مدرسة أو أو خاصة،   ، أو مؤسسة حكومية طبية، إذا كان الُمبلغ المفوض عضًوا في هيئة تدريس مؤسسة 

 المطلوب بهذا القسم. الُمعين المسؤول في هذه المؤسسة، أو المدرسة أو المنشأة والذي بدوره يصبح مسؤوالً عن إبالغ إدارة خدمات األطفال واألسر على النحو 

 (Department of Children and Family Services)إدارة خدمات األطفال واألسر

330 Lynnway, Suite 201 

 01901مدينة لين، والية ماساتشوستس  

 1600-477-781هاتف 

 الخاص الساخن الخاص باألطفال المهددين بالخطر 

800-792-5200 

office-area-lynn-https://www.mass.gov/locations/dcf office-area-nlyn-https://www.mass.gov/locations/dcf 

 

 العامة  لين بمدارس الجسدي  التقييد سياسة

 

والثانوي )يشار إليها فيما يلي باسم   االبتدائيالتعليم   إلدارةبقدر ما يقتضيه القانون، تمتثل مدارس لين العامة )يشار إليها فيما يلي باسم "لين"( للوائح التقييد الجسدي التابعة 

 "DESE 603  الالئحة"( الموجودة في CMR 46.00  ").لشروطها، ال يتم تطبيق اللوائح في المدرسة فقط، ولكن في   ووفقًاوما يليها )يشار إليها فيما يلي باسم "اللوائح

 في المدرسة أم خارجها. األحداث واألنشطة التي ترعاها المدرسة بعد اليوم الدراسي، سواء كان ذلك  

 فيما يلي لمحة موجزة عن اللوائح. 

أو يتسبب في ضرر   باالعتداءإجراًء طارئًا أخيًرا، ويحظر استخدامه في برامج التعليم العام عندما يشكل سلوك الطالب تهديًدا   ¹: يعتبر تنفيذ عقوبة التقييد الجسديالغرض

و/أو البدائل، أو عندما تعتبر مثل هذه   إقحاًما األقلالمشروعة والسلوكيات   التدخالتطالب للتوجيهات اللفظية أو جسدي وشيك وخطير للنفس أو للغير وال يستجيب ال 

أساليب   يسمح به القانون. يجب تنفيذ جميع بالقدر الذيإال في ظل هذه الظروف. ويحظر استخدام التقييد اليدوي في برامج التعليم العام   مالئمةو/أو البدائل غير  التدخالت

 CMR 46.05 603التقييد الجسدي المسموح بها، بما في ذلك التقييد اليدوي، بالتوافق مع رقم الالئحة 

 ال يجوز استخدام التقييد الجسدي: 

 )أ( كوسيلة تأديبية أو عقابية؛

 الربو -ربما في ذلك على سبيل المثال ال الحص-، بسبب الموانع الطبية آمنًا )ب( عندما ال يكون تقييد الطالب  

 المتعلقة بالتواصل، أو خطر القيء؛ واإلعاقاتوالنوبات وحاالت القلب والسمنة والتهاب الشعب الهوائية 

 االنصياع )ج( كرد على تدمير الممتلكات، وعدم إطاعة أمر مدرسي، ورفض الطالب  

 أو اعتداء،  تهديد األفعالالسياسات أو التوجيهات أو التهديدات اللفظية وعندما ال تشكل تلك  إحدى

 أو تتسبب في ضرر جسدي وشيك وخطير. 

 ( استخدام التقييد الجسدي كرد تقليدي IEP)د( كرد تقليدي بشأن أي طالب. ال تشمل خطة السلوك الفردي الكتابي أو برنامج التعليم الفردي )

 ألي سلوك. التقييد الجسدي إجراء طارئ أخير. 

https://www.mass.gov/locations/dcf-lynn-area-office
https://www.mass.gov/locations/dcf-lynn-area-office
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الجسدي المباشر الذي يمنع أو يحد من حركة الطالب بشكل ملحوظ. ال يشمل التقييد الجسدي: االحتواء الجسدي المباشر لتعزيز سالمة   االحتواءالتقييد الجسدي مقصود به   ¹

 ر الراحة، أو المرافقة الجسدية. ، وتوفياالنتباهالطالب، وتوفير التوجيه البدني أو التشجيع عند تعليم الطالب إحدى المهارات، وإعادة توجيه  

ستلق ًيا على  أو أي سطح آخر والضغط على جسده للحفاظ على وضعه م األرضالجسدي، حيث يتم تثبيت ذراعي الطالب وساقيه على   االحتواءالتقييد اليدوي مقصود به   ² 

 ظهره ووجهه منخفضا. 

 .⁶ي برامج التعليم العام. ال يشمل العزل التعليق المؤقت عن الدراسة على النحو المحدد في اللوائحف ⁵والعزل ⁴والتقييد الطبي ³يحظر استخدام التقييد الميكانيكي

ب الذين  ، بما في ذلك تلك القوانين المقدمة لحقوق الطالاالتحادية ال تحدد تلك اللوائح الحماية الممنوحة للطالب الذين يتلقوا تعلي ًما مجانيًا في إطار قوانين الوالية أو القوانين  

 ؤهلين لتلقي خدمات تعليمية خاصة. وجدوا م

ً التنفيذ السليم للتقييد الجسدي  ، يجب أن  : يتولى تنفيذ التقييد الجسدي للطالب موظفو مدارس لين العامة فقط الذين تلقوا تدريبًا على ذلك بموجب اللوائح. وكلما كان ذلك ممكنا

في عملية التقييد. ال يوجد في هذه السياسة ما يمنع مدرس أو موظف أو وكيل مدارس لين العامة من استخدام القوة المعقولة   غير المشاركينيشهد تنفيذ التقييد أحد البالغين 

ون للمتطلبات  ل الموظفون المدربلحماية الطالب أو غيرهم من األشخاص أو أنفسهم من االعتداء أو الضرر الجسدي الوشيك والخطير. عند تنفيذ التقييد الجسدي، يجب أن يمتث 

 المتعلقة باستخدام القوة وطريقة استخدامها ومدة تنفيذ التقييد وسالمة الطالب، كما هو منصوص عليه في اللوائح. 

لبات الالزمة عند  فيما يتعلق بالمقاطعات التي ال تطبق سياسة التقييد، وسياسة دعم السلوك، والمتط   الالزم: يجب أن يتلقى جميع موظفو المدرسة التدريب تدريب الموظفين

واإلجراءات، والتدخالت التي قد   استخدام التقييد. ويتضمن التدريب تقديم معلومات عن دور مختلف األفراد في منع التقييد، وتطبيق سياسة منع التقييد وسياسة دعم السلوك

الصلة، وتنفيذ التقييد الجسدي وفقا للقيود الطبية أو النفسية، وتاريخ الصدمات   تحول دون الحاجة إلى التقييد، وأنواع التقييد الجسدي المسموح به واعتبارات السالمة ذات

 المعروفة أو المشتبه فيها، و/أو خطط التدخل السلوكي التي تنطبق على أحد الطالب. 

ي ضمان التنفيذ السليم للتقييد الجسدي. ويجب أن  وباإلضافة إلى ذلك، يجب على المدرسة تحديد موظفون بعينهم يكون لهم الحق للعمل كموارد للمدرسة حتى يساعدوا ف
 في التدريب المتع ّمق في استخدام التقييد الجسدي وتنفيذ اللوائح.   األفراد هؤالءيشارك 

_____ ___ 

 مقصود به استخدام أي جهاز أو أداة للحد من حرية حركة الطالب.  التقييد الميكانيكي³

 مقصود به استخدام الدواء بغرض السيطرة على السلوك بشكل مؤقت.  التقييد الطبي ⁴

 مقصود به احتجاز الطالب ضد إرادته في غرفة أو منطقة مخصصة لذلك بحيث ال يمكنه مغادرتها.  لعزل ا ⁵

يتم فصل الطالب مؤقتاً عن    حيث CMR 46.04(1) 603والتي تم وضعها بموجب الالئحة رقم مقصود به استراتيجية الدعم السلوكية  الدراسةالتعليق المؤقت عن  ⁶

يجب على أحد  الدراسة،  النشاط التعليمي أو الفصول الدراسية، إما باالختيار أو عن طريق توجيهات من الموظفين، بغرض تهدئة الطالب. وأثناء التعليق المؤقت عن

 الموظفين مالحظة الطالب باستمرار. ويجب أن يتواجد الموظف مع الطالب أو أن يكون متاحا على الفور في جميع األوقات. 

 هدوء الطالب. ؤقت بمجرد  يجب أن يكون المكان المستخدم للتعليق المؤقت عن الدراسة نظيفا وصحيا وآمنا ومالئًما لغرض التهدئة. ويجب إنهاء إجراءات التعليق الم

يذ التقييد  يجب على الموظف المشترك في هذا البرنامج تقديم تقرير عن استخدام أي تقييد جسدي، كما تقتضيه اللوائح. يجب على الموظف الذي قام بتنف .متطلبات اإلبالغ

  DESEلتالي. على المدرسة أن تحتفظ بالتقرير وإتاحته للوالدين أو الجسدي إخطار المدير شفهيًا في أقرب وقت ممكن، وكتابيًا في موعد ال يتخطى يوم العمل المدرسي ا 

 عند الطلب لالطالع عليه. 

ساعة من تعرض الطالب للتقييد، وعليه إخطار الوالد كتابًيا في غضون ثالثة أيام   24على المدير أو من ينوب عنه بذل جهود معقولة إلخطار الوالد شفهيًا في غضون 

يجب تقديم تقرير التقييد الكتابي للوالد   CMR 46.06(4) 603رقم  مدرسية من تاريخ تعرض الطالب للتقييد. ويجب أن تتفق المعلومات الواردة في التقرير مع الالئحة 

 باللغة التي تُقدم بها عادةً بطاقات التقرير والمعلومات الضرورية األخرى المتعلقة بالمدرسة. 
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 ، كما هو منصوص عليه في اللوائح. ، إن وجدتالالزمةعلى المدير أو من ينوب عنه مراجعة بيانات التقييد وتحديد الخطوات المقبلة 

 التقييد الجسدي.   حاالتبجميع  DESE إبالغتقتضيه اللوائح، يجب كما 

ك  كما هو منصوص عليه في اللوائح، على مدارس لين العامة وضع أساليب للوقاية من العنف الطالبي، وسلوكيات إيذاء النفس، واالنتحار، وكذل منع السلوك الخطير.

 ت من الطالب أو مع طالب على حدة. ل الذي يحدث بين مجموعاالتخطيط لألزمات الفردية وتهدئة السلوك الخطير المحتم

 استخدامه فقط كإجراء طارئ. . وفقًا للوائح، يجوز لمدارس لين العامة إشراك الوالدين في المناقشات حول منع التقييد ومشاركة الوالدين

مع مدير   األمرمحدد للتقييد الجسدي، أن يسعى إلى إيجاد حل من خالل مناقشة ذلك . على الوالد/الوصي القانوني الذي ينتابه بعض المخاوف المتعلقة باستخدام الشكاوى 

أيام من تاريخ استالمه التقرير    )10(المدرسة. على الوالد/الوصي القانوني للطالب أن يبلغ عن مخاوفه المتعلقة باستخدام محدد للتقييد الجسدي إلى المدير في غضون عشرة 

ن الوالد/الوصي القانوني للطالب  الكتابي من المدرسة. على المدير أن يحاول، في إطار السلطة الممنوحة له، العمل مع الفرد لحل الشكوى بإنصاف وعلى وجه السرعة. إذا كا

 س. إلى مكتب المدير العام للمدار  غير راض عن القرار، فعليه تقديم شكوى خطية

تقديم شكوى خطية إلى مكتب  على الوالد/الوصي القانوني للطالب الذي ينتابه بعض المخاوف المتعلقة باستخدام محدد للتقييد الجسدي، أن يسعى إلى إيجاد حل من خالل  

عشرون يوما من تاريخ استالمه التقرير الكتابي من   المدير العام للمدارس. على الوالد/الوصي القانوني للطالب تقديم خطاب إلى مكتب المدير العام للمدارس في غضون

المشاركين في التقييد الجسدي   المدرسة. ويجب أن تتضمن الشكوى الخطية على )أ( اسم الطالب؛ )ب( اسم المدرسة التي وقع بها التقييد الجسدي المزعوم؛ )ج( اسم األفراد

 حية الملتمسة حاليًا. اءات التصحيالمزعوم؛ )د( أساس الشكوى أو المخاوف؛ واإلجر

تب المدير العام للمدارس و/أو  على مكتب المدير العام للمدارس، من خالل من ينوب عنه، إجراء تحقيق في الشكوى على وجه السرعة بعد استالمها. وأثناء التحقيق، على مك

علق بالشكوى. ال يمكن تحديد جداول زمنية صارمة إلجراء التحقيق ألن لكل  من ينوب عنه االتصال بأولئك األفراد المشار إليهم على أنهم لديهم معلومات ذات صلة تت

النتهاء من التحقيق  مجموعة ظروف تختلف عن األخرى. سوف يضمن مكتب المدير العام للمدارس و/أو من ينوب عنه أن تتم معالجة الشكوى في أسرع وقت ممكن. بعد ا

 على نتائج التحقيق والقرارات المتخذة وسواء كان ضروريا اتخاذ أية إجراءات تصحيحية أم ال.  الطالعهقدم الشكوى الرسمي، على مكتب المدير االتصال بالشخص الذي  

إدارة   . يمكن الحصول على نسخة من سياسة التقييد الجسدي بمدارس لين العامة من مكتب المدير في أي مدرسة. ويمكن الحصول على اللوائح من موقعمعلومات إضافية

 يم االبتدائي والثانوي التعل

www.doe.mass.edu/lawsregs/603cmr41.html 

  

https://www.doe.mass.edu/lawsregs/603cmr41.html?section=all
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 سجالت الطالب 

 

 FERPA –قانون الحقوق التعليمية لألسرة والخصوصية 

 
 اإلشعار السنوي لمدارس لين الحكومية 

 قانون الحقوق التعليمية لألسرة والخصوصية 
 لوائح سجالت طالب والية ماساشوستس

 

عام أو    14الذين وصلوا سن )يوفر قانون حقوق التعليم لألسرة والخصوصية ولوائح ماساشوستس لسجالت الطالب ألولياء األمور والطالب المستحقين للخدمات  

مور والطالب الحصول على نسخة كاملة من  يجوز ألولياء األ .وتوجد نظرة عامة لتلك الحقوق فيما يلي .حقوقا معينة فيما يتعلق بسجالت تعليم الطالب( دخلوا الصف التاسع

فرعي   781-477- 7220التابع لـمدارس لين العامة على الرقم  االمتثال الموظف المسئول عنلسجالت الطالب من خالل االتصال على  ماساشوستسحقوقهم وفقًا للوائح 

3177 . 

 

أو إلى   الطالب المؤهلين تقديم طلبهم من أجل الوصول إلى السجالت إلى مدير المبنىينبغي على أولياء األمور أو    .حق الحصول على سجالت تعليم الطالب ( ح)
  . رة أيام من الطلبيتم توفير الوصول في غضون عش  .orgwww.LynnSchools.مشرفي مدارس لين المعنين بالحضور ويمكن القيام بذلك من خالل  

على إجراءات معينة والتي يجب اتباعها قبل إصدار السجالت    (5) 23.07وقانون لوائح ماساشوستس    603، و34H، القسم  71ينص الفصل  ومع هذا،  
على   االتصالالعامة من خالل  بمدارس لين    مشرف الحضوريمكن الحصول على معلومات عن هذه اإلجراءات من    .الذي ليس لديه حضانة للطفل  األمرلولي  
 . 1816فرعي  781-477-7220الرقم 

 
السجالت الذي يرغبون ينبغي على أولياء األمور أو الطالب المؤهلين توجيه طلبهم إلى المدير ويحددون بدقة جز ء    .حق طلب تعديل على سجالت تعليم الطالب(  ب) 

 . في تعديله وسبب ذلك 
 

لأل(  ج)  التعليم  قانون حقوق  به  يسمح  الذي  بالقدر  عدا  ما  الطالب،  تعليم  سجالت  في  المتضمنة  الشخصية  المعلومات  اإلفصاح عن  على  الموافقة  سرة  حق 
ستثناء الوحيد الذي يسمح باإلفصاح دون موافقة هو اإلفصاح لمسؤولي المدرسة  واال  .والخصوصية ولوائح ماساشوستس لسجالت الطالب ألولياء األمور باإلفصاح دون موافقة

ويشمل مسؤولو المدرسة المهنيين واإلداريين وفريق الكتابة الموظفون بموجب عقد مع مدارس لين الحكومية والذين    . الذين لديهم اهتمامات تعليمية مسموح بها في السجالت
قد يشمل مسؤولو المدرسة أيضا متطوع أو مقاول من خارج المدرسة والذي ينفذ خدمة مؤسسية أو وظيفة مؤسسية والتي    .ل تنفيذ مهماتهمبحاجة إلى الوصول إلى سجل من أج 

تفصح مدارس لين الحكومية أيضا    .من أجلها كانت ستستخدم المدرسة بدونه موظفيها والشخص الذي تحت الرقابة المباشرة للمدرسة فيما يتعلق باستخدام متابعة سجالت التعليم
أو الطالب المؤهل لمسؤولين من مدارس ابتدائية وثانوية أخرى والتي يقيد فيها الطالب أو يسعى أو ينوي القيد بها بناء على إيصال    األمرعن سجالت الطالب بدون موافقة ولي 
بأن موظفي المدرسة    )CMR 23.07 )4( )g  603يتم تقديم إشعار بموجب    . قل الطالبطالما أن اإلفصاح بغرض يتعلق بقيد أو نبالطلب من ذلك المسؤول المدرسي،  

 لوالد المؤهل. المعتمدين في المدرسة التي يسعى الطالب أو ينوي التحويل إليها قد يكون لديهم حق الوصول إلى سجل هذا الطالب دون موافقة الطالب أو ا 
 

يتم تعريف المعلومات التوجيهية بموجب قانون اللوائح   .تمارس مدارس لين إصدار معلومات توجيهية بدون موافقة عالوة على هذا،  . معلومات توجيهية( د) 

على أنها معلومات واردة في السجل التعليمي للطالب والتي ال تعتبر بشكل عام ضارة أو انتهاًكا للخصوصية إذا تم الكشف عنها. بموجب   CFR § 99.3 34الفيدرالية 

اسم الطالب وعنوانه وقائمة الهاتف وعنوان البريد اإللكتروني والصورة وتاريخ ومكان الميالد   ، على سبيل المثال ال الحصر ، تتضمن معلومات الدليل ، الفيدرالي  القانون

ووزن وطول أعضاء الفرق   ، يًا والتخصص ومجال الدراسة ومستوى الصف وحالة التسجيل وتواريخ الحضور والمشاركة في األنشطة والرياضات المعترف بها رسم

 والجوائز المستلمة، وأحدث وكالة أو مؤسسة تعليمية حضرتها.  ، واألوسمة  ، والدرجات ،الرياضية

أو الطالب ذكر   األمرأو الطالب المؤهل على إصدار أي من المعلومات المذكورة أعاله، يجوز لولي   األمرفي حالة اعتراض ولي  . إجراءات الرفض( ز)

وعند غياب اإليصال الخاص باالعتراض المكتوب بحلول األول من أكتوبر من العام الدراسي، فسوف يتم إصدار المعلومات التوجيهية   .االعتراض كتابة إلى مدير المبنى 

 . وافقة أخرىدون أي إشعار أو م

عالي بناء على طلب  بناء على القانون، تصدر مدارس لين الحكومية اسم وعنوان وهاتف طالب المدرسة الثانوية إلى مكاتب الخدمة العسكرية ومؤسسات التعليم ال

أو   األمرفي حالة اعتراض ولي   .تعليمية أو مدرسة مستقلةاسم وعنوان الطالب إلى بريد طرف ثالث أقرته وزارة التعليم األساسي والثانوي بموجب طلب من المنطقة ال( 2)و

وعند غياب اإليصال الخاص   .أو الطالب ذكر االعتراض كتابة إلى مدير المبنى األمرالطالب المؤهل على إصدار أي من المعلومات المذكورة أعاله، يجوز لولي 

 . الدراسي، فسوف يتم إصدار المعلومات دون أي إشعار أو موافقة أخرىباالعتراض المكتوب بحلول األول من أكتوبر من العام  

 

يجوز تقديم الشكاوى إلى إدارة ماساشوستس   . بشأن اإلخفاقات المزعومة من المنطقة في االمتثال للوائح والقوانين الحاكمة لسجالت الطالب حق تقديم شكوى( ح) 

لوائح الفيدرالية  عالوة على هذا، فيجوز تقديم الشكاوى المتعلقة بالقوانين وال .Pleasant Street Malden, MA 02148 75  للتعليم األساسي والثانوي على عنوان

. Maryland Avenue SW, Washington DC 400  يكية على عنواناألمرالحاكمة لسجالت الطالب إلى مكتب امتثال سياسة األسرة، وزارة التعليم 

http://www.lynnschools/
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 اللوائح المتعلقة بسجالت الطالب 

 

 CMR 603( ولوائح والية ماساتشوستس الخاصة بسجالت الطالب )الئحة  FERPAتتقيد مدارس لين العامة بشدة بأحكام حقوق األسرة التعليمية وقانون الخصوصية )
 سنة او التحقوا بالصف التاسع( حقوقًا معينة فيما يتعلق بالسجل التعليمي للطالب.  14( والتي توفر للوالدين والطالب المؤهلين )الذين بلغوا  23:00

 سجل الطالب 
يشتمل على كل المعلومات المطبوعة والرقمية أو أى مواد أخرى بغض النظر عما إذا كانت من نماذج مادية او  يجب أن يتكون سجل الطالب من نص السجل وسجل مؤقت 

الطالب واإليميالت الفردية   الخصائص المتعلقة بالطالب والمرتبة بناًء على اسم الطالب أو بطريقة تدل على أن هذا الطالب من الممكن أن يكون حدد بشكل فردي. ملفات

ضية لسجل الطالب  أعماالً عرضية لسجالت الطالب وليس تحديًدا سجالت الطالب. تعتبر ملفات الطالب ورسائل البريد اإللكتروني الفردية من أعمال الطالب عرتعتبر 

 الخاص بهم وليست سجالت الطالب على وجه التحديد. 

 نص السجالت 
يجب أن تقتصر  د األدنى من البيانات الالزمة لتعكس التقدم التعليمي للطالب وإلدارة النظام التعليمي.  يجب أن يحتوي نص السجالت على السجالت اإلدارية التي تشكل الح

والدرجات )أو ما يعادلها عندما ال   ، عناوين الدورات  ؛ اسم وعنوان ورقم هاتف الوالد أو الوصي  ؛ تاريخ ميالده / ميالدها   ؛ هذه البيانات على اسم الطالب وعنوانه ورقم هاتفه 

المطلوبة لتحديد   MCASوأعلى مستوى أداء تم تحقيقه في جميع اختبارات  ،والسنة المكتملة ، ومستوى الدرجة المكتملة  ،وائتمان الدورة ، كون الدرجات قابلة للتطبيق( ت

 يحفظ نص السجالت بواسطة القطاع التعليمي لمدة ستون عاًما على األقل بعد مغادرة الطالب للنظام. الكفاءة. 

 السجل المؤقت 
ثل نتائج االختبارات  يتكون السجل المؤقت )النائب( من جميع المعلومات في سجل الطالب وغير الواردة في نص السجل. هذه المعلومات يمكن أن تشتمل على أشياء م

، وغيرها من المعلومات  تأديبية ، وغيرهم من األشخاص، سجالت الموحدة، األنشطة الالمنهجية التي ترعاها المدرسة، التقييمات والتعليقات من قبل المعلمين، والمستشارين

 ذات الصلة بالعملية التعليمية. 

 السجل المؤقت إتالف 
ويجب   ، في غضون خمس سنوات بعد انتقال الطالب أو تخرجه أو انسحابه من مدارس لين العامة ، بشكل عام  ، يحدث إتالف السجل المؤقت للطالب في غضون خمس سنوات 

المشرف أو  . CMR 23.06 603وفقًا لإلجراءات المدرجة تحت  ، ي موعد ال يتجاوز سبع سنوات بعد انتقال الطالب أو تخرجه أو انسحابه من النظام المدرسي أن يحدث ف

. مسموح أيًضا للمدير أو نائبه  سجل الطالب المؤقت في خالل خمس سنوات بعد تحويل الطالب أو تخرجه أو سحبه من النظام المدرسي إتالف  من ينوب عنه هو المسئول عن 

 بتدمير المعلومات المضللة أو القديمة أو غير ذات الصلة بالسجل المؤقت أثناء التحاق الطالب بالنظام المدرسي. 
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 خصوصية وأمن سجالت الطالب 
الموجودة في كل مدرسة. المراقب أو من ينوب عنه مسئول عن خصوصية وأمن سجالت الطالب  المدير أو من ينوب عنه مسئول عن خصوصية وأمن كل سجالت الطالب 

 التي ال توجد تحت إشراف المدير، مثل نسخ )نصوص( الطالب السابقين. 

 سرية سجالت الطالب 
لخدمة لهم عندما يكون هذا الوصول مطلوبًا لواجباتهم  يؤذن للموظفين المسموح لهم الوصول إلى سجالت الطالب االطالع على سجالت الطالب الذين يقومون بتوفير ا

الطالب دون موافقة مكتوبة ومحددة   جلالمؤهل وموظف المدرسة الممسوح له الوصول إلى المعلومات في س  بال طل وا رألما لىو رغي  مةظمناو  ردف ىأل  يسمح الالرسمية.  

أو الطلب المؤهل له الحق في تحديد الجزء المراد اإلفصاح عنه من سجل   األمرأو الوصي القانوني أو الطالب المؤهل. عند ضمان الموافقة على ولي  األمرومعلومة من ولي 

CMR 23.07(4  ) 603لمؤقت. وبدون اإلخالل بما سبق، فإن اللوائح المنصوص عليها في الطالب للطرف الثالث. سيتم االحتفاظ بنسخة من نموذج الموافقة في السجل ا

 أو الطالب المؤهل كالتالي:  األمرتحدد بشكل خاص حاالت السماح للطرف الثالث بالوصول إلى السجالت دون موافقة ولي 

 دليل المعلومات  •

أو االستدعاء مقدًما  األمرأن تبذل المدرسة جهًدا معقوالً إلخطار الوالد أو الطالب المؤهل ب عند استالم أمر محكمة أو أمر استدعاء صادر بشكل قانوني )بشرط  •

 قبل االمتثال( 

أو إدارة    ، أو قاٍض في أي محكمة ، ضابط مراقبة  ، بناًء على طلب من إدارة األطفال والعائالت في ماساتشوستس )إدارة الخدمات االجتماعية سابقًا( أو ما يعادلها(  •

 خدمات الشباب. 

ين الفيدرالية وقوانين  موظفى التعليم الفيدراليين او بالوالية أو المحليين وعمالئهم المصرح لهم باالتصال مع مراجعة الحسابات والتقييم أو برامج تنفيذ القوان  •

 الواليات 

 اية الصحة والسالمة للطالب واالفراد إذا كانت معروفة المعلومات مهمة لطوارئ الصحة والسالمة لحم •

 موظفين المدرسة المسموح لهم فى المدرسة التى يسعى الطالب إلى االلتحاق بها او التحويل إليها  •

 موظفي الصحة بالمدرسة وموظفي إدارات الصحة المحلية وبالواليات.  •

ن أنه مفقود، ويجب وضع عالمة في سجل الطالب. تقوم المدرسة باإلبالغ عن أي  بناًء على إطار من قبل سلطات تنفيذ القانون في حالة أن الطلب قد تم اإلبالغ ع •

 طلب بشأن سجالت هذا الطالب إلى سلطة تطبيق القانون المناسبة. 

 الوصول إلى سجالت الطالب 
 الوالد/الوصي القانوني أو الطالب المؤهل لديه الحق في: 

ون يومين من أيام العمل على التوالي بعد استالم المدير أو نائبه طلب مكتوب لالطالع إال إذا وافق فحص ومراجعة جميع السجالت التعليمية للطالب في غض 1

 الطالب على التأخير. يجب على اآلباء أو الطالب المؤهلين تقديم طلب خطي إلى مدير المدرسة برغبتهم في معاينة السجالت. 

فرض المدرسة رسوًما إضافية لنسخ المواد. أي طالب أو طالب سابق بغض النظر عن أعمارهم، يجب  تلقي نسخة من أي جزء من سجل الطالب الخاص بهم. قد ت 2

 أن يكون له الحق في تلقي النص المكتوب من السجل الخاص به كطالب. ال يجب أن تكون هناك رسوم إضافية ألي نسخ إضافية مقدمة. 

ومحترف من المدرسة، أو من الممكن دعوة أي شخص آخر من اختيارهم لفحص أو ترجمة الحصول على أجزاء من السجل مترجمة من قبل شخص مؤهل  3

 السجل. 

ديهم الحق في الطعن في طلب تعديل على السجالت التعليمية للطالب والتي يعتقد الوالد أو الطالب المؤهل أنها غير دقيقة أو مضللة. الوالد أو الطالب المؤهل ل 4

 إلى هيئة الرقابة على المدارس. قرار مدير المدرسة كتابيًا  

. اسم وعنوان المكتب الذي يدير FERPAتقديم شكوى بوزارة التربية والتعليم بالواليات المتحدة بشأن اإلخفاقات المزعومة من قبل الحي للتوافق مع متطلبات   5

FERPA   :هوFamily Policy Compliance Office, U. S Department of Education, 400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC 

20245 . 

)أ( برامج االختبار الموحدة والدراسات البحثية التي يتعين إجراؤها خالل العام والمعلومات الروتينية األخرى التي سيتم جمعها أو   CMR 23.10 603طبقًا لـ  6

 من المدرسة.  متاحة لهم CMR 23.00 603وأن نسخ  ، فيما يتعلق بحقوق الوالدين والطالب CMR 23.00  603)ب( األحكام العامة لـ  ؛ التماسها من الطالب خالل العام 

 وصول الوالد غير الحاضن لسجالت الطالب 
 CMR 603  (5)مالً بالمادة تم تعديل لوائح سجالت الطالب المتعلقة بالوصول للسجالت من قبل الوالد غير الحاضن )الوالد الذي ال يكون لديه حضانة فعلية للطالب( ع

 باآلتي:  تفيدلحاضن الحق في الوصول إلى سجل الطالب إال إذا تم إعطاء المدرسة الوثائق التي قد يكون لدى الوالد غير ا 23.07
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بناًء على تهديد لسالمة الطالب وتم اإلشارة إلى التهديد على وجه التحديد في    ، أو صدر أمر بالزيارة تحت اإلشراف تم رفض إعطاء  الوالد غير الحاضن الوصاية القانونية

   أو ، الترتيب المتعلق بالحضانة أو الزيارة الخاضعة لإلشراف 

 تم رفض زيارة الوالد غير الحاضن،  أو 

سمح أمر الحماية )أو أي أمر الحق( على وجه التحديد بالوصول إلى  تم تقييد وصول الوالد غير الحاضن إلى الطالب أو الوالد الوصي بأمر وقائي مؤقت أو دائم ما لم ي 
 ،المعلومات الواردة في سجل الطالب 

يجب على المدرسة إخطار الوالد   ، يجب على الوالد غير الحاضن تقديم طلب كتابي لسجل الطالب إلى مدير المدرسة. عند استالم الطلب   ، من أجل الحصول على حق الوصول 
بأنها ستوفر للوالد غير الحاضن إمكانية الوصول   ، باللغة اإلنجليزية واللغة األساسية للوالد الحاضن ، ور عن طريق البريد المعتمد والبريد من الدرجة األولى الحاضن على الف

  603حق الوصول على النحو المنصوص عليه في  ما لم يكن الوالد الحاضن يزود المدير بالوثائق التي تفيد بأن الوالد غير الحاضن غير مؤهل للحصول على ، يوًما  21بعد 
CMR 23.07 (5) (a) . 

 ومكافحة التنمر تدخل  خطط ال

أو االنتقام في   (cyber-bulling) التنمر اإللكتروني، أو التنمربما في ذلك أي شكل من أشكال  مضطرب، أو قانونى سلوك غير  أيمدارس مدينة ليّن العامة لن تتسامح مع 
-cyber) التنمر اإللكترونيأو  بالتنمرجميع البالغات والشكاوى المتعلقة   فيأنشطة متعلقة بالمدرسة. سنقوم بالتحقيق فوراً   أيالبناية المدرسية، أو على أرض المدرسة أو 

bulling)   المنشود باألمان. وسندعم هذا االلتزام في جميع جوانب المجتمع المدرسي لدينا،    وسيتم اتخاذ إجراءات فورية إلنهاء ذلك السلوك واستعادة اإلحساس االنتقام، أو
 . األمربما في ذلك المناهج والبرامج التعليمية، وتطوير الموظفين، واألنشطة الالمنهجية، وإشراك الوالد أو ولى 

بأن بعض الطالب وخصوصاً الطالب   للتنمر, تقر هذه الخطة المناِهضة 2014ين سنة  من قوان 86الفصل   المدارس،   في بالتنمرباإلضافة إلى ذلك، ووفقا للقانون المتعلق 
 م سواء أكانت فعلية أو متّصَورة. على أساس السمات الشخصية المميزة له التحرش أو   للتنمرالَمثليين الذين يصبحون هدفاً أكثر عرضه 

التعليمية والمدارس المستقلة، والمدارس الخاصة أو الداخلية المصرح لها، والمدارس التعاونية، إدارة قسم مطور  على كل من المناطق  86  باإلضافة إلى ذلك، طبقاُ للفصل
  86 الفصل .المدارس  في بالتنمرووفقاً للقانون المتعلق   ". التنمر في المدارسوشدة   وانتشار وطبيعة المدرسيالمناخ  ل أربع سنوات على األقل لتقييم " لعمل استقصاء مرة ك

لدعم الطالب الضعفاء وتزويد كل الطالب بالمهارات والمعرفة واالستراتيجيات  "   الالزمة , ستتكفل مدارس مدينة ليّن العامة باتخاذ الخطوات المحددة2014من قوانين سنة 
 المقاطع التالية ستخاطب هذه المواضيع بالذات.  ." التحرشأو  التنمرالالزمة لمنع أو الرد على 
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جعل الطالب   ال يجوزليّن العامة )الحكومية( بتوفير بيئة تعليمية آمنه وإيجابية ومثمرة حيث يستطيع الطالب تحقيق أعلى المعايير األكاديمية. مدينة  تلتزم إدارة مدرس 

سيقوم بتنسيق الخطة مركزياً   لبدنيةناهج وطرق التدريس، والصحة / التربية ا. مساعد مدير المطجة اإللكترونيةأو البل  ( أو البلطجة)التهديد للمضايقات أو الترهيب  ُعرضة

 مساعدة المديرين. للمنطقة. على مدير كل مدرسة التأكد من أن خطة مدارس ليّن العامة يتم اتباعها. وسيتواجد أيضاً بكل مدرسة منسق للتعامل مع البلطجة ل

 تطوير الخطة   فيمشاركة العامة  أ

البلطجة من مدرسين   صياغة خطة لمنع البلطجة والتدخل حال حدوثها. يتكون فريق عمل مواجهه في طجة للمساعدة أنشأت إدارة مدارس ليّن العامة فرق عمل مواجهه البل

وستطبق خطة    .وأولياء أمورالمجتمع ووكاالت تنفيذ القانون المحلية وطالب والوالدين  وممثليومتطوعين بالمدرسة وإداريين  المحترفينالدعم  وموظفي وعاملين بالمدرسة

الحافالت   والحراس وسائقيهه البلطجة على الطالب وأعضاء من العاملين في المدرسة بما في ذلك المعلمين واإلداريين وممرضات المدرسة، والعاملين بالكافتيريا، مواج

 والمدربين الرياضيين، ومستشاري األنشطة الالمنهجية والمساعدين. 

 تقييم االحتياجات والموارد  ب

ماساتشوستس لتقليل العدوانية   والية ومركزاستقصاء )مسح( السلوك الخطر للشباب وبيانات الحوادث السلوكية للطالب  دينة ليّن العامة علىوتعتمد إدارة مدارس م

(MARC)   جنبا إلى جنب مع فرق  والدراسات االستقصائية من الوالدين والطالب والعاملين للمساعدة على تقييم احتياجاتنا لمواجهه البلطجة. ستقوم فرقة مواجهه البلطجة

وستُطلع صناع   االهتمام ماط السلوكية ومجاالت تعديالت ضرورية. وستساعد هذه المعلومات على تحديد األن أي السنة وإجراء  فيالقيادة المدرسية بمراجعة البيانات مرتين 

ولكن ليس على سبيل الحصر، إشراف من شخص بالغ، والتطوير المهني، والمناهج الدراسية التي تتناسب مع   ذلك،  فيالقرار على استراتيجيات الوقاية من البلطجة بما  

 أعمارهم، وخدمات الدعم في المدرسة. 

 التخطيط والرقابة  ج

المدارس مسؤولون عن  ومديريمواجهه البلطجة المتواجدين بالمدرسة  ومنسقيالبلطجة  وفريق مواجهه ناهج وطرق التدريس، والصحة / التربية البدنيةلممساعد مدير ا

 : يلي التخطيط والرقابة كما 

 تلقى التقارير عن البلطجة;  •

 قييم المشكلة القائمة ولقياس نتائج أحسن; جمع وتحليل بناء و /أو البيانات على مستوى المدرسة المتعلقة بالبلطجة لت •

 المعلومات المتعلقة بالمستهدفين والمعتدين;  وللوصول إلىالحوادث  وتتبع تقاريرإنشاء عملية لتسجيل  •

 المستمر وفقاً للقانون;  المهنيالتخطيط للتطوير  •

 المستهدفين والمعتدين;  الحتياجاتتدعيم التخطيط الذي يستجيب   •

 ; التعليمييستخدمه كل من المدرسة والقطاع   الذيهج اختيار وتنفيذ المن •

وتعيين موظفين رئيسين لتولى  اإلنترنت، ذلك سياسة السالمة على  فيإطار الخطة بما  فيتطوير سياسات جديدة أو مراجعة السياسات الحالية والبروتوكوالت  •

 مسئولية التنفيذ ; 

 ; تعديل كتيبات وقواعد السلوك لكل من الطالب والموظفين •

 توجيه الجهود لحث الوالدين أو األسرة على المشاركة وصياغة المواد اإلعالمية لهم;  •

 مراجعة وتحديث الخطة كل عام أو بشكل متكرر. •

 تطوير التصريحات األولوية   د

أو االنتقام في البناية المدرسية، أو   طجة اإللكترونيةبما في ذلك أي شكل من أشكال البلطجة، أو البل  ، تخريبي سلوك غير قانونى أو   أيلن تتسامح مدارس مدينة ليّن العامة مع 

وسيتم اتخاذ    االنتقام،أو   طجة اإللكترونيةجميع البالغات والشكاوى المتعلقة بالبلطجة أو البل   فيأنشطة متعلقة بالمدرسة. سنقوم بالتحقيق فوراً  أيعلى أرض المدرسة أو 

في ذلك المناهج والبرامج  راءات فورية إلنهاء ذلك السلوك واستعادة اإلحساس المنشود باألمان. وسندعم هذا االلتزام في جميع جوانب المجتمع المدرسي لدينا، بما إج

 .األمرالتعليمية، وتطوير الموظفين، واألنشطة الالمنهجية، وإشراك الوالد أو ولى 



 

59 

II.  التدريب والتطوير المهني 

جميع تحقيقات البلطجة ومسؤولين عن تقديم التطوير   فيمدارس مدينة ليّن العامة لديها منسق لمواجهه البلطجة. هؤالء المنسقين موجودين لمساعدة المديرين  جميع 

  الثانياليوم األول أو  فيالسنة  فيمرة واحدة  المهنيللتدريب على التعامل مع البلطجة. يعقد التطوير  MARCلكل مدرسة. جميع المنسقين معتَمدين من مركز  المهني

على مستوى القطاع إلى كل من غاب عن التدريب. ستقدم   المهنيبتوفير التطوير    التربية البدنية ناهج وطرق التدريس، والصحة / . سيقوم مساعد مدير المالمهنيللتطور 

سنويا لتحديد ومعالجة مجاالت التدريب   المهني. سيتم مراجعة جميع جوانب التدريب الدراسيعدة مرات على مدار العام   على مستوى القطاع المهنيوير  دورات التط

جديدة   مهنيعملية إنشاء دورة تطوير  فييحددها العاملين بالمدرسة والقطاع. نظام مدارس مدينة ليّن العامة هو أيضا  التي على االحتياجات واالهتمامات  بناءً اإلضافية  

 للتعامل مع البلطجة.  المهني والتطوير  المدرسية وإدارة الفصولبين تقنيات الخفض  من شأنها الجمع والتي

 تدريب الموظفين سنوياً على الخطة  .أ

الموجهين، الموظفين   سوف تقوم منطقة مدارس لين العامة التعليمية المدرسية بتوفير تطوير مهني لجميع أفراد الموظفين، بما يشمل، ولكن ليس على سبيل الحصر،

ج المناهج الدراسية والمدرسين  الحراس، سائقي الحافالت، المدربين الرياضيين، مستشاري األنشطة خاراإلداريين، تمريض المدرسة، العاملين بالكافتيريا،  

 للتنمر.  واالستجابةالمساعدين، من أجل منع، تمييز، 

عند استالم تقرير عن  النائبسيتبعها المدير أو  التي عن الخطوات  ولمحة عامةعلى الخطة واجبات العاملين وفقاً للخطة  السنوي تدريب الموظفين  سوف يتضمن  

ويتعين على  .المنطقة التعليميةالمدرسة أو   أنحاء جميع   فيكل الصفوف الدراسية  في سيتم تقديمها  التي التنمر مكافحةناهج ونظرة عامة على م االنتقام،و  أ التنمر

 المتعاقد معهم فيه.  الدراسيلعام خالل ا المنطقة التعليميةيعقد على مستوى  الذيالتدريب   فيالموظفين المعينين بعد بدء العام الدراسي المشاركة 

 ة المهنية المستمرة التنمي  . ب

واحترام   والتواصل المتحضرمن شأنه تعزيز السالمة  الذي المدرسيللعاملين لخلق المناخ  التفاهم المشترك لألدوات الضرورية  إن الهدف من التنمية المهنية هو إرساء

محتويات التنمية   ،,37O§ M.G.L.c. 71قبل مع على للبلطجة. كما هو مطلوب من  وتحديد والتعاملالتنمية المهنية تعمل على بناء مهارات الموظفين لمنع   االختالفات.

 عن طريق البحث وستتضمن المعلومات التالية:  إبالغهاالمهنية على مستوى المدرسة والقطاع سيتم 

 النمو )أو السن( لمنع البلطجة;   االستراتيجيات المالئمة على حسب •

 والفعال لوقف حوادث البلطجة;  الفورياالستراتيجيات المالئمة على حسب النمو )أو السن( للتدخل   •

 تحدث بين المعتدى المستهدف والشهود على البلطجة; أنيمكن   التيوتفاوت القوى   المعلومات المتعلقة بالتفاعل المعقد •

 البيئة المدرسية;  فيذلك المعلومات المتعلقة بفئات معينة من الطالب الذين ثبُت أنهم على وجه الخصوص عرضة للبلطجة   فيا  بم البلطجة، نتائج البحوث على  •

 و  ، اإللكترونية المعلومات المتعلقة بمدى انتشار وطبيعة البلطجة  •

 اإللكترونية من حيث صلتها بالبلطجة  اإلنترنتقضايا السالمة على  •

للطالب   الفردي يجب مراعاتها عند تطوير برامج التطوير  والتيستتناول التنمية المهنية أيضاً طرق منع والتعامل مع البلطجة أو االنتقام للطلبة المعاقين  •

(IEP’s وسوف يشمل هذا التركيز بشكل خاص على احتياجات الطالب المصابين بالتوحد أو الطالب الذين تؤثر .)ر المهارات االجتماعية.على تطو إعاقتهم 

 ل مدارس مدينة ليّن العامة تشمل: التنمية المهنية من قب فيتم تعريفها   التي اإلضافيةالمناطق 

 تعزيز ووضع نماذج استخدام لغة محترمة. •

 تعزيز فهم واحترام التنوع واالختالف.  •

 بناء العالقات والتواصل مع األسر.  •

 .سيالدراادارة بناءة للسلوكيات داخل الفصل  •

 . اإليجابي السلوكياستخدام استراتيجيات التدخل  •

 تطبيق الممارسات التأديبية البناءة.  •

 والتعاطف مع اآلخرين.  التحكم في الغضب   ، اإليجابيالتواصل  تضمن التيتعليم الطالب المهارات  •

 التخطيط واتخاذ القرارات؛ و في إشراك الطالب في المدرسة أو الفصل الدراسي  •

الحفاظ على فصول دراسية آمنه وتوفير الرعاية لجميع الطالب.  •
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 إشعار خطي للموظفين  ج

ذلك البنود المتعلقة بواجبات   فيبما   الموضوع، ستقوم إدارة مدارس مدينة ليّن العامة بتزويد جميع العاملين بإشعار خطى سنوياً بالخطة عن طريق نشر معلومات حول هذا  

 لجميع العاملين.  اإللكتروني والبريد   ، القطاع  موظفيالكتيبات الخاصة بالمدرسة أو   فيالعاملين 

III.  الحصول على الموارد والخدمات 

 تحديد الموارد  أ

لكل الموارد المتاحة.   ورسم خريطةالخاصة لعمل مسح  وقسم التربيةمع البلطجة  التعامل  ومنسقيتعمل حالياً إدارة مدارس مدينة ليّن العامة مع كل من فرق العمل والمديرين 

 ينة ليّن العامة وضع توصيات وخطوات العمل لمليء الثغرات في الموارد والخدمات. يمكن إلدارة مدارس مد االنتهاء، وبمجرد 

 تقديم االستشارات وخدمات أخرى  ب

املين  المحلى لتحديد الع وجماعات المجتمع االجتماعيين   واألخصائيين بالمدرسة، مجالس التعديل  وأعضاء العمل،تعمل حالياً إدارة مدارس مدينة ليّن العامة مع كل من فرق  

تحسين خطط السالمة للطالب الذين كانوا هدفا للبلطجة أو االنتقام، وتزويدهم ببرامج المهارات االجتماعية لمنع   فيالخدمات الذين يمكن أن يساعدوا المدارس   ومقدمي

 وتقديم خدمات التعليم و /أو التدخل للطالب الذين أظهروا سلوكيات البلطجة.  البلطجة، 

 اقة اإلع ذويالطالب  ج 

للتوفيق مع التشريعات الجديدة. كما   IEPوفرق التربية المتخصصة  ومحاميالمتخصص  التربية  ومنسقيتعمل حالياً إدارة مدارس مدينة ليّن العامة مع كل من فرق العمل 

، عندما يحدد فريق "برنامج التعليم الفردي "الطالب لديه إعاقة تؤثر على تنمية  2010من القوانين لعام  92بصيغته المعدلة من الفصل  ، ,M.G.L.c. 71B §3يتطلب 

"برنامج    في إدراجهسيتم سينظر الفريق فيما  ها، /  إعاقتهأو أن الطالب عرضة للبلطجة أو المضايقة أو اإلغاظة بسبب   فيالمهارات االجتماعية أو إمكانية مشاركة الطالب  

"برنامج التعليم   في اإلعاقة سيكون لهم لغة  ذويالتعليم الفردي" لتطوير مهارات الطالب والكفاءات لتجنب والرد على البلطجة أو التحرش أو المضايقة. جميع الطالب  

هذا الوقت أو ستكون هناك خطوات   في  إجراء أي التخاذي" وسيذكر أنه ال حاجة اجتماع "برنامج التعليم الفرد في ( تفيد أن الفريق قد تناول قضية البلطجة IEPالفردي" )

 لتحديد االحتياجات الخاصة بهم. 

 ترشيح خدمات خارجية  د

اضحة ستساعد الطالب واألسر  كوالت الوتُقيِّم حالياً إدارة مدارس مدينة ليّن العامة بروتوكوالت الترشيح المحلية لتقييم مدى مالءمتها للخطة وستراجع عند الحاجة. البروتو

 الوصول إلى الخدمات المناسبة وفي الوقت المناسب. وسيكون الترشيح وفقاً للقوانين والسياسات ذات الصلة. 

 األنشطة األكاديمية وغير األكاديمية  4

 مناهج محددة لمنع البلطجة 

 الطرق التالية:  -من بين أمور أخرى  -تؤكد  والتيالحالية  لألبحاثسيتم تبليغ مناهج منع البلطجة وفقاً 

 المهارات،استخدام النصوص المعد مسبقاً ولعبة تمثيل األدوار لتنمية   •

، بما في ذلك طلب  تمكين الطالب من اتخاذ إجراءات من خالل معرفة ما يجب القيام به عندما يشهدون الطالب اآلخرين يشاركون في أعمال البلطجة أو االنتقام  •

 الكبار،المساعدة من 

 لكامنة،اذلك اختالل ميزان القوة  فيوالبلطجة اإللكترونية بما   البلطجة، مساعدة الطالب على فهم ديناميكيات  •

 ،اإللكترونيذلك االستخدام اآلمن والمالئم لتقنيات االتصال   في)السالمة اإللكترونية( بما   اإلنترنتالتأكيد على السالمة على  •

 و  محترم، عالقات صحية وتواصل  فيتعزيز مهارات الطالب للمشاركة   •

 تحترم التنوع واالختالف.   من شأنها أن تي والبيئة مدرسية آمنة وداعمه  فيإشراك الطالب   •
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اليوم األول عند توزيع كتيبات    في االبتدائيةحاالت البلطجة. سيقوم مدرسي المرحلة  فيوالتدخل خطة منع  في وستعلم المبادرات الطالب أيضاً عن الجزء المتعلق بالطالب 

  .كتيب الطالب  فيإدراجها كل فصل. كل المعلومات سيتم  مدرسيوالثانوية عن طريق  اإلعداديةالمدارس    فيالطالب بمراجعة الخطة مع فصولهم. سيتم مراجعة الخطة 

 الطالب كدليل على انهم استعرضوا الكتيب مع أبنائهم.  شادات إركتيب   وإرجاع تتطلب مدارس مدينة ليّن العامة من جميع اآلباء / أولياء األمور توقيع 

 أساليب التدريس العامة التي تدعم جهود الوقاية من البلطجة  ب

 حاالت البلطجة.  في والوقاية  تؤكد على أهمية مبادرتنا للتدخل فهياألساليب التالية جزء ال يتجزأ من تهيئة بيئة مدرسية آمنة ومّدِعمة.  

 حة للطالب، وإنشاء روتين بالمدرسة وبالفصول الدراسية. وضع توقعات واض •

، والطالب الذين ال والمخنثين والمتحولين جنسيااإلعاقة والسحاقيات والشواذ  ذويذلك الطالب  فيلجميع الطالب بما   والفصول الدراسيةخلق بيئة آمنة بالمدرسة  •

 مأوى لهم. 

 عندما تتطلب من الطالب االنضباط. استخدام استجابات مناسبة وإيجابية وتعزيزات، حتى  •

 . اإليجابياستخدام وسائل دعم السلوك   •

 تشجيع البالغين على تطوير عالقات إيجابية مع الطالب.  •

 االجتماعية الصحية والمحترمة.  وتعليم ومكافأة السلوكيات وضع النماذج  •

  اإليجابيالسلوك   ووسائل دعم الجماعيوالعمل حل المشاكل والتدريب على تسوية النزاعات   فيذلك التعاون  في اإليجابية للصحة السلوكية بما  األساليباستخدام  •

 والعاطفية.  االجتماعيةالتنمية   فيتساعد  والتي

 بأمان.  اإلنترنت استخدام  •

 مجاالت القوة لديهم.  في والالمنهجية خاصةاألنشطة غير األكاديمية  فيوالمشاركة  دعم اهتمامات الطالب  •

 سياسات وإجراءات اإلبالغ عن والرد على البلطجة واالنتقام  5

 

 عن التعرض للبلطجة أو االنتقام  اإلبالغ أ

على المدرس أو منسق التعامل   ينبغي أو آخرين وقد يكون شفهياً أو كتابياً.   ،األمورأو أولياء  ، الوالدين  أو ، االنتقام بواسطة الموظفين أو  للبلطجة، عن التعرض   اإلبالغيمكن 

حالة من   أيبواسطة أحد العاملين كتابياً. العاملين بالمدرسة أو القطاع مطالبين بإبالغ المدير أو من ينوب عنه فوراً بحدوث  الشفهيالمدير تسجيل البالغ  أو مع البلطجة و / 

المدرسة أو القطاع أن    فيفرد من غير العاملين  أيأو  األمورأولياء  الوالدين أويمكن للتقارير المعدة من قبل الطالب   االنتقام إذا علموا بها أو شهدوها. أوالبلطجة   حاالت

من مجهول   اإلبالغ الحوادث، عن  اإلبالغذلك نماذج   فيبما . الدراسيمتاحة للمجتمع   لإلبالغتكون من مجهول. مدارس مدينة ليّن العامة لديها مجموعة متنوعة أو مصادر  

  المخصص البريديوالعنوان ( /http://www.lynnschools.orgwww.lynnschools.org) اإلنترنتالمتصل بموقعنا على  اإللكتروني اإلبالغعن طريق نظام 

(100 Bennett Street, Lynn, MA 01905 ، .)عناية مساعد مسئول قسم التربية الصحية والبدنية 

الحادثة مع حزم بداية العام    وذج اإلبالغ عننسخة من نم إرفاق( 1 الحي:ليس مطلوبا استخدام نموذج اإلبالغ عن الحوادث كشرط لتقديم البالغ. وسوف تقوم المدرسة أو 

(  3يحددها المدير أو من ينوب عنه   أخرىمكتب المدرسة الرئيسي ومكتب اإلرشاد ومكتب الممرضة وأماكن  في( جعل النماذج متاحة  2أولياء األمور.  والوالدين أو للطالب 

 أولياء األمور.  والوالدين أوللطالب  األصلينشرها على موقع المدرسة. نموذج اإلبالغ عن الحوادث سيكون متاح بأكثر اللغات انتشاراً على حسب الموطن 

مكتوب بسياستها   األمور بإشعارأولياء   والوالدين أو والعاملين والطالبريين ذلك اإلدا فيفي بداية كل عام دراسي، مدارس مدينة ليّن العامة ستزود المجتمع المحلى بما  

كتيبات الطالب   في   إدراجهاوسيتم  عنه،بالمدير أو من ينوب  وبيانات االتصالذلك اسم  فيعن حاالت البلطجة واالنتقام. توصيف إلجراءات اإلبالغ والمصادر بما  لإلبالغ

 الخطة التي تتاح للوالدين أو األوصياء.  ومعلومات حولللحى  نياإللكترو وعلى الموقع والعاملين 

 اإلبالغ بواسطة الموظفين  .1

http://www.lynnschools.org/
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االنتقام. ضرورية اإلبالغ ال تحد من   أوسيقوم الموظف بإبالغ المدير أو من ينوب عنه فور مشاهدته أو علمه بالسلوك الذل من الممكن أن يكون عمل من أعمال البلطجة  

 . واالنضباطأو القطاع لضبط السلوك   المدرسة وإجراءاتسلطة الموظف للتعامل مع حوادث السلوك أو االنضباط بما يتفق مع سياسات  

 أو غيرهم  ،أولياء األمورأو  ، الوالدين أو   الطالب، اإلبالغ بواسطة  .2

بمثل حوادث البلطجة    أحد الطالب باشتراككأو غيرهم ممن يشهدون أو يصبحوا على علم  ، أو أولياء األمور ، الوالدين أو  الطالب، تتوقع إدارة مدارس مدينة ليّن العامة من  

على بالغ فردى من مجهول.  بناءً إجراء ضد المعتدى المزعوم  أيولكن لن يتم اتخاذ   مجهول، المدير أو من ينوب عنه. يمكن جعل البالغات مرسلة من  إبالغ االنتقامأو 

حوادث   اإلبالغالتقرير )البالغ( المكتوب. سيتم تزويد الطالب بطرق   الستكمالأو غيرهم طلب مساعدة من أحد الموظفين   ، أو أولياء األمور ، الوالدين أو  للطالب، يمكن 

 لسنهم مع أحد العاملين أو مع المدير أو من ينوب عنه.  وخاص ومناسبوآمن  عمليالبلطجة وطرق مناقشتها بشكل 

 البالغات الكاذبة  .3

له أو توجيهه لتلقى الخدمة   اإلرشادكاذبة عن البلطجة أو االنتقام يجب أن يخضع إلجراءات تأديبية ووضع خطة من شأنها توفير  طالب معروف عنه تقديم بالغات أي

 المناسبة لمرتكبي الجرائم والضحايا وأفراد األسرة المناسبة للطالب المذكورين.

 االستجابة لـ )أو التعامل مع( بالغ البلطجة أو االنتقام  ب

 ة السالم 1

 

  أوللمستهدف المزعوم و /   باألمانسيقوم المدير أو من ينوب عنه باتخاذ خطوات لتقييم الحاجة السترجاع الشعور  االنتقام،  أومزاعم البلطجة  فيقبل بدء التحقيق الكامل 

وتحديد  خلق خطة سالمة شخصية  –ليس حصرياً على   ولكن –وقوع حوادث أخرى. االستجابة الفورية السترجاع الشعور باألمان ممكن أن تتضمن  إمكانيةحمايته من 

سيكون بمثابة   الذي  وتحديد الموظف المدرسة  حافلة() أتوبيس في  أوتناول وجبة الغداء  أثناءاو   الدراسيالفصل  في المعتدى مسبقاً  أومكان جلوس المستهدف و /   ترتيب

المعتدى والوصول الى الهدف. سيقوم المدير أو من ينوب عنه باتخاذ خطوات إضافية لتعزيز السالمة أثناء وبعد التحقيق،   وتغيير جدول"الشخص اآلمن" للطالب المستهدف 

 حسب الضرورة. 

كان شاهد عيان   الذيالطالب  أوو انتقام  بلطجة أ أعمالالذي ابلغ عن االنتقام للطالب   أو سيقوم المدير أو من ينوب عنه بتطبيق االستراتيجيات المناسبة للحماية من البلطجة 

انتقام مبلغ عنها. فرق عمل التعامل مع   أوموثوقة عن حالة بلطجة  لديه معلومات الذي الطالب  أوالتحقيق    أثناءادلى بمعلومات  الذي الطالب  أواالنتقام   أوعلى البلطجة  

 السالمة لمدارس مدينة ليّن العامة.   وإجراءاتعملية وضع السياسات المحلية لخطط  فيواجهه البلطجة والمديرين هم  م ومنسقيالبلطجة 

 اآلخرين  إعالمالتزامات   2

بالمستهدف والمعتدى بهذا   األمور  أولياءاو  اآلباء بإعالم سيقوم المدير أو من ينوب عنه فوراً  االنتقام، و على حدوث البلطجة أ بناءً .  األمور أولياء  أو اآلباءإشعار  أ

تحقيقات. اإلشعار سيكون متسق مع أنظمة    أيقبيل عمل  األمور أولياء  أو باآلباءتوجد ظروف حيث يتصل المدير أو من ينوب عنه  أنللرد على الحدث. يمكن  واإلجراءات

 . CMR 49.00 603 فيالوالية 

  أو ،مدرسة غير عامة أو ، مدرسة مستقلة  أو تعليمية،من منطقة  أكثر. إذا كانت الحادثة المبلغ عنها متورط فيها طالب من أخر حي أو  أخرىإشعار مدرسة  ب

أو من ينوب عنه هاتفياً بالحادث   األخرى وفوراً بإبالغ مدير المدرسة  أوالسيقوم المدير أو من ينوب عنه  تعاونية، مدرسة   أو داخلية مصرح لها أو ، مدرسة خاصة نهارية 

 CMR 603الفيدرالية وقوانين الوالية الخاصة بضمان السرية  المناسبة من قبل كل مدرسة. جميع االتصاالت ستكون وفقاً للقوانين واللوائح اإلجراءاتحتى يتم اتخاذ 

49.00 . 

  لالعتقادذلك بعد التحقيقات إذا كان لدى المدير أو من ينوب عنه سبب معقول  فياالنتقام بما   أووقت بعد استالم بالغ بالبلطجة  أي فيإشعار جهات تنفيذ القانون.   ج

  واالتفاقيات المنعقدة CMR 49.00 603تكون متسقة مع متطلبات   أنالوكالة المحلية لتنفيذ القانون. على  أخباراتهامات جنائية ضد المعتدى على المدير   بأنه يمكن توجيه

على المدير أو من   بالمدرسة، يعد ملتحق   لم والذي 21إذا وقعت حادثة على ارض المدرسة وتورط فيها طالب سابق تحت سن الـ   أيًضا،مع الوكالة المحلية لتنفيذ القانون. 

 ينوب عنه االتصال بالوكالة المحلية لتنفيذ القانون إذا كان لديه سبب معقول لالعتقاد بانه ممكن توجيه اتهامات جنائية ضد المعتدى. 
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واستشارة موظف سالمة االتصال أو الحضور   الحي أوالمدرسة  وإجراءاتوسياسات المطبقة  اإلجراءاتعملية اتخاذ القرار سيقوم المدير بما يتفق مع الخطة ومع  في

 من ينوب عنه مناسبين.  أو آخرين يراهم مدير المدرسة  أفراد واالنضباط وكذلكبالمدرسة 

 التحقيق  ج

 وأعمارذلك طبيعة المزاعم   فياالعتبار بما   فيمتاحة كل بالغات البلطجة واالنتقام وللقيام بذلك سيتم اخذ كل المعلومات ال  فيمن ينوب عنه بالتحقيق فوراً  أوسيقوم المدير 

 الطالب المتورطين. 

اقتضت الضرورة.   وآخرين إذا األمور أولياء أو  واآلباء بمقابلة الطالب والموظفين والشهود   –  أخرى  أشياءمن ضمن  –أثناء التحقيق سيقوم مدير المدرسة أو من ينوب عنه 

  إجراءاتبالثأر ممنوع منعاً باتاً وسيؤدى إلى  األخذ  أوشخص يجرى التحقيق( المعتدى المزعوم وال المستهدف والشهود بأن االنتقام   أي  أومن ينوب عنه ) أو سيُذِكر المدير 

 تأديبية. 

وب عنه، وبالتشاور مع مستشار يمكن إجراء مقابالت من قبل مدير المدرسة أو من ينوب عنه، وأعضاء آخرين من الموظفين على النحو الذي يحدده مدير المدرسة أو من ين 

عملية التحقيق. على   أثناءمن ينوب عنه على السرية  أوسيحافظ المدير  المسألة ومعالجة هذه التحقيق  إلجراء/ها  ونظراً لواجباته العمليالمدرسة، حسب االقتضاء. على الحد 

 مدير المدرسة أو من ينوب عنه المحافظة على تسجيالت مكتوبة للتحقيق. 

عن   القانونيمن ينوب عنه استشارة المستشار  أوللتحقيقات. على المدير  الحيو المدرسة أ وإجراءاتوفقاً لسياسات إجراءات تقارير التحقيقات عن البلطجة واالنتقام ستكون 

 اقتضت الضرورة.  إذا التحقيقات 

 القرارات  د

من ينوب عنه   أواالنتقام سيقوم المدير  أو على كل الحقائق والمالبسات. إذا ثبت بالتحقيقات حدوث واقعة البلطجة  بناءً   القراراتسيقوم مدير المدرسة أو من ينوب عنه باتخاذ  

(  1االستفادة من النشاطات المدرسية. على المدير  أو في أن الطالب المستهدف ليس مقيد اُ عن االشتراك  والتأكد منمحسوبة بشكل مناسب لمنع تكرار الحدث باتخاذ خطوات 

 .األمرتأديبية إذا لزم   إجراءاتاتخاذ  أواالستجابة و /   إجراءات( تحديد ضرورية 2تحديد ما يلزم من إجراءات تصحيحية، إن وجدت,  

  أمرهولى  أووالد المعتدى  والمستهدف أومستشار المدرسة  أوالطالب( و /    أويختار التشاور مع مدرس الطالب ) أنمن ينوب عنه   أووعلى حسب الظروف يمكن للمدير  

 .إضافية وتقييم مستوى الحاجة لتنمية مهارات اجتماعية  البلطجي إلى السلوك  أدتتكون  أنعاطفية كامنة من الممكن  أومشكلة اجتماعية  أيكان   إذالتحديد ما 

المتخذ لمنع حدوث مزيد من   اإلجراء انتقام   أوبلطجة  وإذا وجدالتحقيقات  والمعتدى بنتائجفوراً لكل من المستهدف  األمرولى  أوالوالد  بإخبارمن ينب عنه  أوسيقوم المدير 

ونظرا للمتطلبات القانونية بشأن   الفيدرالية.الخصوصية   وقوانين ولوائحتتوافق مع قوانين الوالية المعمول بها   أنيجب  لآلباء عاراتاإلشاالنتقام. جميع  أوالبلطجة  أعمال

المتخذ إال إذا كان يتضمن على   التأديبي ولى امر الطالب المستهدف معلومات تتعلق باإلجراء  أو والد  إبالغيمكن لمدير المدرسة أو من ينوب عنه   الطالب، السرية سجالت 

 يكون المستهدف على علم بها من أجل اإلبالغ عن انتهاكات.  أنيجب  أخرىتعليمات   أوأمر "باالبتعاد" 

 التعامل مع البلطجة  هـ 

 تدريس السلوك المناسب من خالل بناء المهارات  .1

  ما بينتوازن  التياستخدام مجموعة من االستجابات  الحي  أويتطلب القانون من المدرسة   االنتقام، و  أالبلطجة  أعمالينوب عنه بحدوث عمل من  أوعلى قرار المدير  بناءً 

من ينوب عنه   أويتبعه المدير  أنمن الممكن  الذي( بناء المهارة أسلوب أومدخل ) .M.G.L. c 71§(v)(d) 370 تعليم السلوك المناسب. والحاجة الىالحاجة الى المحاسبة 

 يشمل:  
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على   أو توفير األنشطة التعليمية ذات الصلة للطالب بشكل فردى   البلطجة، لمكافحة  الحيتقديم جلسات فردية لبناء المهارات مبنية على منهج المدرسة /  •

الخاصة  أكاديميةوالغير  األكاديمية  األنشطةتطبيق مجموعة من  بالمدرسة،التشاور مع مستشاري التوجيه وغيرهم من الموظفين المناسبين وذلك ب مجموعات، 

تعزيز دعم   في للحث على المشاركة  األمور  وأولياء. مقابلة الوالدين أهدافهمالمقبولة اجتماعياً لتحقيق  األساليبلمساعدة الطالب على فهم  اإليجابيبالسلوك  

 بالمنزل.  االجتماعيبناء السلوك  وعمل نشاطاتمكافحة البلطجة   وتعزيز منهجالوالدين 

 للغير للتقييم.  وعمل ترشيحتبنى الخطط السلوكية لتشمل التركيز على تنمية مهارات اجتماعية معينة  •

 تأديبي  إجراءاتخاذ  .2

ذلك طبيعة السلوك وعمر  في بما  نائبه،  أووجدها المدير  التيعلى الحقائق  بناءً  التأديبي  اإلجراءسيتم تحديد   مالئم،  التأديبي اإلجراءمن ينوب عنه بأن  أوإذا قرر المدير 

 لمدارس مدينة ليّن العامة.  التأديبي المتوازنة مع تعليم السلوك المالئم. التأديب سيكون متوافق مع الخطة ومع القانون  والحاجة المحاسبة الطالب( المتورط  أوالطالب )

يُقرأ بالتعاون مع قوانين الوالية الخاصة بتأديب   أنيجب  والذي( IDEA) اإلعاقة ذوي مراقبة من الفيدراليين طبقاً لقانون تحسين تعليم   اإلعاقة ذويالتأديب للطالب  إجراءات 

 الطالب. 

 . تأديبي  إلجراءمن الممكن خضوع هذا الطالب   االنتقام،  أومزيفاً بتعرضه للبلطجة  ادعاءً إذا قرر مدير المدرسة أو من ينوب عنه أن الطالب قدم عمداً 

 ولألخريين تعزيز السالمة للمستهدف  .3

  استراتيجيةأيضاً.  ولآلخرينللطالب المستهدف  باألمان اإلحساسدرسة لتحسين  بيئة الم في - وجدت  إذا  -االعتبار الحاجة الى التعديالت   فيمن ينب عنه  أوسيأخذ المدير 

 حدوث بلطجة فيها.  بإمكانية المعروف  وفى المواقعاالنتقالية   األوقات فيمن شخص بالغ  اإلشرافنائبه لزيادة  أويستخدمها المدير   أنواحدة يمكن 

وترتيب إجراءات تصحيحية و / أو تأديبية، فإن مدير المدرسة أو من ينوب عنه سيقوم باالتصال المستهدف لتحديد ما إذا كان   وبعد تحديد في غضون فترة معقولة من الزمن 

كذلك، فإن مدير المدرسة أو من ينوب سيعمل مع الموظف المختص   األمرهناك تكرار للسلوك المحظور وعما إذا كانت هناك حاجة إلى تدابير داعمة إضافية. إذا كان 

 لتنفيذها فوراً. 

 التعاون مع األسر  6 

  وبناءً مجموعة ورش عمل للوالدين بالتعاون مع المدرسة   أنشأ وامن المدرسة التابع مركز شرطة مدينة ليّن قد  الصحة / التربية البدنية - مساعد مدير المناهج وطرق التدريس 

المدارس   فيالتعليم الخاص الرئيسية التي سيتم استضافتها  مستشاري المدرسة ومجالس ومجالس والمعلمين(، )جمعية اآلباء  PTAو)منظمة اآلباء والمعلمين(  PTOعلى 

(  2بالمنزل   الحيوخطة  على تطبيق المنهج األمور أولياء  أو( مقدرة الوالدين 1والثانوية في جميع أنحاء المنطقة. سوف تقوم ورش العمل بتناول  واإلعداديةاالبتدائية 

 . اإللكترونية والبلطجة اإلنترنت( السالمة على 3و ديناميكيات البلطجة 

اللغات( األكثر انتشارا بين اآلباء    أوباللغة ) البلطجة، حاالت   فيخطة منع والتدخل  فيالمتعلقة بالطالب  ء األجزاكتابياً كل عام عن  األمور وأولياءاآلباء  إعالمسيتم 

 واألوصياء. 

 الحظر المفروض على البلطجة واالنتقام 7

، ويصف متطلبات القانون لحظر  M.G.L. c. 71 § (b)370ودليل الموظفين. أدرج البيان التالي مباشرة من ودليل الطالبتم تضمين البيان التالي في مدونة سلوك الطالب 

 البلطجة 

 ، محظورة: اإللكترونية أعمال البلطجة، والتي تشمل البلطجة 
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ترعاها المدرسة  وظيفة او برنامج أي  أوترعاها المدرسة أو متعلقة بها  التية األنشط   في أوعلى أرض المدرسة والممتلكات المجاورة مباشرةً إلى أرض المدرسة  •
مستخدمة من قبل   أو مؤجرة  أومملوكة  أخرىسيارة    أي أوالمدرسة    حافلة في  أومكان انتظار حافلة المدرسة  في أو المدرسة،رض أخارج  أوسواء داخل 

 المدرسة. من قبل   أوالمنطقة التعليمية التابع لها المدرسة 

وظيفة، أو البرنامج الذي ال عالقة بالمدرسة من خالل استخدام التكنولوجيا أو جهاز إلكتروني الذي ال تمتلكها أو تستأجرها، أو التي   أو،  والنشاطفي مكان،  •
على حقوقهم  التعديتهدف الى  أووإذا كانت هذه األفعال تهدف الى خلق بيئة عدائية في المدرسة للمستهدف أو الشهود، يستخدمها المدرسة أو المنطقة التعليمية، 

 التنظيمية للمدرسة.  أو تعطل بصورة مادية وبشكل كبير العملية التعليمية أو

 لديه معلومات يعتد بها عن البلطجة.  أوأدلى بمعلومات أثناء التحقيق أو شهد   أوعن البلطجة  باإلبالغقام   الذي بالثأر( من الشخص  األخذ  أو محضور أيضاً االنتقام )

 برنامج غير ذات صلة بالمدرسة. أووظيفة   أو يعملوا بأي أنشطة  أنال شيء في هذه الخطة يتطلب من الحي أو المدرسة   M.G.L. c. 71 §  370كما جاء في  

 التعريفات  8
أو فرد من موظفي المدرسة بما يشمل، ولكن ليس على سبيل الحصر، موجه، موظف إداري، ممرض بالمدرسة، عامل  طالب  هو   أو المرتكب للفعل المعتدى الطرف 

 و االنتقام. التنمر أ فيبالكافتيريا، سائق حافلة، مدرب رياضي، مستشار لألنشطة خارج المناهج الدراسية أو مدرس مساعد ممن يشترك 

 و االنتقام.أ التنمرارتكبت ضده  الذي هو الطالب   أو الضحية المستهدف الطرف 

أو من قبل فرد من موظفي المدرسة بما يشمل، ولكن ليس   أكثرطالب واحد أو  قبل هو االستخدام المتكرر منو M.G.L. c. 71 & 37O(a): على النحو المحدد في التنمر
رسة، عامل كافتيريا، حارس، سائق حافلة، مدرب رياضي، مستشار لنشاط خارج المناهج الدراسية أو مدرس  على سبيل الحصر، موجه، موظف إداري، تمريض المد

و  أ جسديحدوث ضرر  في ( يتسبب iأو فعل أو إيماء جسدي أو أي مزيج يترتب عليه، وموجه نحو ضحية والذي من شأنه: ) إلكتروني  أو مساعد، لتعبير تحريري، لفظي
( ينتهك  ivللضحية؛ )المدرسة خلق بيئة عدائية في ( يiii)( يضع الضحية في حالة خوف منطقية من إيذاء نفسه أو إتالف ممتلكاته؛ iiأضرار بممتلكاته؛ ) للضحية أو  معنوي

ه السياسة، يجب أن يتضمن التنمر  ( يعطل العملية التعليمية من الناحية المادية والرمزية أو التيسير المنتظم للدراسة. وألغراض هذ vحق الضحية في الدراسة؛ أو )
 اإللكتروني. 

والذي قد يتضمن، ولكن ليس على سبيل الحصر، أي عملية نقل لرموز،  ، إلكترونيهو ممارسة التنمر من خالل استخدام التكنولوجيا أو أي تواصل  التنمر اإللكتروني
نقلها جزئياً أو كلياً عن طريق اتصال باألسالك، شبكة الراديو، نظام كهربائي مغناطيسي، صور  إشارات، كتابات، صورـ أصوات، بيانات أو استعالمات أياً كان نوعها وتم 

، التواصل عن طريق اإلنترنت، الرسائل الفورية أو التواصل من خالل الفاكس.  إلكتروني بريد أو نظام بصري للصور، بما يشمل، ولكن ليس على سبيل الحصر،  إلكترونية 
( كون الشخصية المنتحلة لشخص آخر هي  ii( إنشاء صفحة موقع شبكي أو مدونة حيث يقوم صاحبها بانتحال هوية شخص آخر أو )iأيضاً التنمر اإللكتروني )ربما يتضمن 

شاملةً تعريف التنمر. كما يجب أن  (، v( إلى )iمؤلف المحتوى أو الرسائل المنشورة، إذا كان اإلنشاء أو انتحال الشخصية يتسبب في أي من الظروف الواردة في الجمل )
والتي يمكن الوصول إليها من قبل   إلكترونيةعلى وسائط  من التواصل ألكثر من شخص واحد أو نشر المواد  إلكترونيةيشمل التنمر اإللكتروني النشر عن طريق وسائل 

 (، شامالً، التعريف الخاص بالتنمر. vى )( إلiشخص واحد أو أكثر، إذا كان النشر يتسبب في أي من الظروف الواردة في الجمل )

االقتصادي،   أوالوضع االجتماعي ، الجنس، األصلية، النسب، الموطن ناالديللتنمر تتضمن: الِعرق، اللون، كثر عرضة من الممكن أن تجعل فئة معينة أ التي الصفات المميزة
  ذهنية، جسدية، تنموية أو حسية  إعاقةوجود ، الميول الجنسية ،  واألبوة األمومة أو حالة التشرد، الوضع األكاديمي، الهوية الجنسية أو التعبير الجنسي، المظهر البدني، الحّمل 

 . الصفات من هذه أكثر  أوكأنه لديه واحدة  إليهينظر  أو يكون بصحبه شخص لديه  أو

  الذيمتفشية بالشكل   أوتكون شديدة بما فيه الكفاية  التي اإلهانة أواالستهزاء   ، بجعل بيئة المدرسة تعُّمها حالة من الترهيب  التنمرتسبب فيها  التيالحالة  هي  العدائية البيئة

 التعليم للطالب.  أوضاعيغير 

لديه   أوكان شاهداً  أو التنمر،  في ادلى بمعلومات خالل التحقيق التنمر، أو ابلغ عن   الذيلب التحرش موجهه ضد الطا أواالنتقام الترهيب،  أشكالشكل من  أيهو  االنتقام 

 التنمر. معلومات يعتد بها عن 

 األخرىالعالقة بالقوانين  9
  المزايا في مدينة او أي في القبول بالمدرسة العامة  فيوتماشياً مع قوانين الوالية والقوانين الفيدرالية، وسياسات مدارس مدينة ليّن العامة، ال يجب التمييز ضد أي شخص  

الخطة تمنع   في ء شي، أو التوجه الجنسي. ال األصلي أو الموطن   ، الدينأو   ، أو الجنس ، اللونأو   ، العرق واالمتيازات والدورات الدراسية لهذه المدارس العامة على أساس 

او   ، أو قانون الوالية  ، المحلى لمعالجة التمييز أو المضايقة بناًء على عضوية الشخص لفئة لديها حصانة قانونية بموجب القانون   إجراءمدارس مدينة ليّن العامة من اتخاذ 

 أو الحي.  ، رسة او سياسات المد ، القوانين الفيدرالية 
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 .37H § §, M.G.Lتحت  أخر  إجراء  أياو   التأديبي اإلجراء التخاذيهدف إلى الحد من سلطة مدارس مدينة ليّن العامة  أوالخطة مصمم  في  شيءال  ذلك، باإلضافة إلى 

c. 7137، أوH  الخطة   التغطيةبغض النظر عن   التخريبيالسلوك  أوالضرر   أو½ والقوانين األخرى المعمول بها، أو سياسات مدارس مدينة ليّن العامة للرد على العنف

 لهذا السلوك. 

 التعليم االبتدائي والثانوي وزارتيالتبليغ إلى   10

  DESE)ك(، مدارس مدينة ليّن العامة سوف تبلغ المعلومات التالية إلى  4في القسم   2014ألفعال عام من ا  86وعمال بالقانون المرتبط بالبلطجة في المدارس، الفصل  

 طبقاً لبرتوكوالت اإلبالغ. 

 المبلغة بالبلطجة أو االنتقام.  االدعاءاتعدد  •

 عدد وطبيعة الحوادث الفعلية للبلطجة أو االنتقام.  •

 بلطجة أو انتقام.  أعمال فيعدد الطالب الذين تم تأديبهم لتورطهم  •

 تتطلبها اإلدارة.  أخرىمعلومات  أي •

 خدمات واشتراطات صحة الطالب 

 

 سياسة قمل الرأس 

 راجعت مدارس لين العامة سياستها بشأن قمل الرأس  كي تتطابق مع توصيات مراكز مراقبة األمراض  واألكاديمية األمريكية لطب األطفال والجمعية الوطنية  للممرضات

 .المدرسية والجمعية األمريكية للصحة المدرسية وإدارة ماسيشوتس للصحة العامة

 وتشمل أهداف هذه السياسة ما يلي: 

 التعرف على الحاالت واحتوائها  •

 منع التغيب غير الضروري •

 مراقبة عالمة إعادة العدوى  •

 حماية السرية  •

 وأولياء األمور والفريق من اجل حماية وعالج ومنع قمل الرأس. تعليم ودعم الطالب  •

 ستتم إحالة الطالب الذين لديهم قمل الرأس وفحصتهم ممرضة المدرسة من أجل العالج من خالل االتصال الهاتفي بولي األمر إن أمكن ذلك  أو كتابة   قبل نهاية اليوم

 الدراسي .ربما يبقون في الفصل لباقي اليوم الدراسي. ويجب عالجهم في المساء وتقديمهم لممرضة المدرسة مع ولي أمرهم أو الوصي إلعادة فحصهم في اليوم الدراسي

 التالي .إذا لم يوجد دليل على قمل  الرأس،  فيجوز أن يحضر الطفل في المدرسة .إذا  فشل العالج، فستتم إحالة الطفل  إلى مقدم الرعاية األساسية .من خالل تقدير ممرضة

 .المدرسة،  يجوز إعادة فحص الطفل في  غضون 7-10 أيام من العالج المبدئي 

 ري ممرضة المدرسة. إذا كان لدى الطالب بيض قمل وال يوجد دليل على القمل الحي، فسوف تتم إعادة فحصهم في غضون أسبوع من أجل البحث عن قمل حي أو حسب تقد

 لم يتم  المسح المعتاد فالمدرسة في  حجرة الدراسة باستثناء مرحل ما  قبل  المدرسة ورياض  األطفال حسب تقدير ممرضة المدرسة .قد يتم  فحص  اإلخوة وزمالء الفصل في

 .خصوصية تامة في مكتب ممرضة المدرسة .قد تتم إحالة الطالب الذين لديهم أعراض إلى ممرضة  المدرسة عند الحاجة إلى فحص
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أو الوصي من أجل المساعدة في العالج والوقاية. سوف تقدم ممرضة المدرسة تعليًما لهيئة التدريس. سوف تكون الموارد   األمرسوف يتم إرسال معلومات مكتوبة إلى ولي 

 متاحة عن قسم خدمات الصحة المدرسية على موقع مدارس لين العامة. 

لالتصال بطبيبه من أجل خيارات   األمرأسابيع، فسوف يتم إبالغ ولي   6صورة ثالثة نتائج أو أكثر للقمل الحي في غضون في حالة استمرار قمل الرأس، وذلك إذا تحدد في 

 أخرى للعالج. وسوف تعرض ممرضة المدرسة القيام بزيارة للمنزل عند فشل جميع العالقات األخرى. 

 إدارة رعاية الطالب المصابين باالرتجاجات المخية الرياضية 

من المرّجح أن هذه  . من الرياضيين الذين يمارسون رياضات االشتباك بالمدارس الثانوية أو الجامعات يتعرضون الرتجاج مخي كل عام% 10-الى  5ت األبحاث أن قّدر

أو   األمرمن رياضيي كرة القدم بالمدارس الثانوية عن إصاباتهم لولي % 50في بحث واحد، لم يبلغ أكثر من  .التقديرات تخالف واقع الحدوث الحقيقي لالرتجاجات المخية

ب أو المتخصص الطبي من ضمن األعراض العديدة  . االرتجاج المخي هو تغيير بالحالة العقلية ناتج عن رج المخ داخل الجمجمة نتيجة ضربة للرأس أو الجسم .المدّرِّ

من كل  % 10يحدث فقدان الوعي، مع ذلك، في أقل من   .والتشوش ، والغثيانالذاكرة وفقدان  واالرتباك، صداع والدوار المرتبطة بارتجاج المخ، من الشائع اإلبالغ عن ال

أيضا، عقب اإلصابة، قد يعاني الرياضي من صعوبات أخرى مثل الحساسية للضوء والصوت، وكثرة النسيان واإلجهاد  . اإلصابات وهو ليس مؤشرا على حدة ارتجاج المخ

 . ات العاطفية مثل القلق أو االكتئابوالتغير

مع ذلك، فإن االعتماد فقط  يستطيع معظم الرياضيين الذين يتعرضون الرتجاج المخ التعافي طالما أن المخ قد حصل على الوقت الكافي للشفاء قبل التعرض لضربة أخرى؛ 

العديد من الرياضيين بالمدارس الثانوية ليسوا على دراية بعالمات وأعراض   إنحيث على تقرير الرياضي الذاتي عن األعراض لتحديد التعافي من اإلصابة غير كافي 

سيؤدي واحد   .أو رفقاء الفريق للعودة للعب بأقصى سرعة ممكنة/ اإلصابة أو الحدة التي تمثلها اإلصابات االرتجاجية أو قد يشعرون بالضغط من المدربين أو أولياء األمور و

وقد أظهرت األبحاث أن الرياضيين صغار السن الذب تعرضوا لالرتجاج  . على األرجح إلى االستهانة بتشخيص اإلصابة والعودة المبكرة للعب أو أكثر من هذه العوامل 

نادرة إلصابة عصبية   ي حاالتالمخي والذين يعودون إلى اللعب قبل أن يشفى مخهم، يكونون عرضة إلى حد كبير إلى المتالزمة الالحقة لالرتجاج مطّولة بشكل أكبر، أو ف

 . لذلك، نشّجع العناية التالية عندما يتعرض رياضي الرتجاج مخي في حدث رياضي برعاية المدرسة. كارثية معروفة باسم متالزمة الصدمة الثانية

طبيب الرعاية األساسية الخاص به للتأكد  عندما يحدث االرتجاج المخي، يجب أن يزور الرياضي المصاب غرفة الطوارئ بالمستشفى المحلي أو يراجع حالته مع  .1

 .من عدم وجود حاجة لرعاية طبية طارئة

دير الرياضي،  فيما بعد، يجب أن يراقب فريق رعاية يتكّون من طبيب الرعاية األساسية الخاص بالطالب ووالديه، مع مدربه الرياضي وكبير المدربين والم .2

 . أعراض اإلصابة

.  العالمات واألعراض ليست دائما مباشرة ويمكن أن تكون اآلثار وحدة اإلصابة صعبة التحديد إناالرتجاج المخي أحد أعقد اإلصابات التي يواجهها المهنيون الطبيون حيث 

المقطعية والرنين المغناطيسي ورسم المخ بوجه عام غير   ال تؤدي اإلصابة إلى تغيرات تركيبية في نسيج المخ، مما يجعل اختبارات التشخيص العصبي التقليدية مثل األشعة

ع خطوة ثالثة في عملية رعاية االرتجاج المخي.  حساسة  . لذلك، نشّجِّ

سوف يقدم التقييم المشترك  .إشراك الرياضي المصاب في بطارية اختبارات تشمل ائتالف بين األعراض باإلبالغ الذاتي والتوازن واالختبار العصبي المعرفي .3

 . ديرا أكثر حساسية وموضوعية آلثار االرتجاج المخي سوف يساعد على التحديد بصورة أفضل لمتى يكون آمنا للرياضي العودة للعبتق

 الطالبات الحوامل 

 تشمل المسؤولية التعليمية للجنة المدرسة والخاصة بجميع الطالب المقيمين في  المنطقة  المدرسية المراهقات الحوامل المتزوجات وغير المتزوجات .يُسمح للفتاة الحامل أن

ا من البرنامج التعليمي المعتاد للنظام المدرسي   .تبقى في المدرسة وأن تحصل على أي  خدمات تكون جزء 

 وإتمام تعليمهن. مرارسوف تجهز اإلدارة المدرسية عند اللزوم ترتيبات خاصة للحضور واالنتقال بين الصفوف وغير ذلك للطالبات الحوامل الالتي يرغبن في االست
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 توصي اللجنة المدرسية بأن تبلغ الطالبة  الحامل عن حالتها لممرضة  المدرسة والمرشد النفسي أو مدير المدرسة .في جميع الحاالت التي تشمل  الحمل،  يتعين  أن تكون

 .الطالبة تحت إشراف  مستمر من الطبيب

 بسرية وعلى أساس فردي. يجب التعامل مع جميع الحاالت  

 سياسة وبروتوكوالت حساسية الطعام 

 
 الحساسية من األطعمة والتي تهدف إلى تجنب تفاعالت الحساسية الشديدة والمهددة للحياة.   أخطارتهدف السياسة التالية إلى إعداد ممارسات ومبادئ توجيهية للتعامل مع  

 بيان السياسة الخاصة بحساسية الطعام الخطيرة 

  الحياة، تهدد   التيية الموقع مما يقلل من خطر التعرض لمسببات الحساسية للطالب الذين يعانون من حساسية األغذ فيمدارس ليّن العامة تدرك الحاجة إلى بروتوكوالت 
العطور  ، المطاط  كالحشرات، ممارسة كافة األنشطة المدرسية. هذه البروتوكوالت تنطبق أيضاً على مسببات الحساسية غير الغذائية  فيتحمى حقهم   الذي الوقت  فيوذلك 

للطوارئ على نطاق واسع بما القصد من السياسة التالية تطوير الممارسات واإلرشادات    االستجابةسيتم تطبيق بروتوكوالت  التعرض، حالة  فيوغيرها من المواد األخرى.  
 . الحياةتهدد   التيالحساسية لألغذية بهدف منع الحساسية الشديدة  أخطارإلدارة 

 .الحياة تهدد  التياألدرينالين للسيطرة على الحساسية  فييشمل إجراءات التحكم 

 أهداف السياسة تشمل: 

وخطط   وخطط لألدويةعن طريق أ( معرفة األطفال الذين يعانون من الحساسية لألطعمة ب( وضع وتطوير خطط رعاية صحية فردية  حدةإدارة كل حالة على   •
 )أو اإلدارة الذاتية( لحساسيتهم لألغذية.  الذاتي. ج( مساعدة الطالب للتحرك نحو التجكم الحساسيةحالة    في للتصرف

 (MERPللطوارئ الطبية ) االستجابة خطة  فيتم تحديدها  والتيحساسية الطعام الطارئة عن طريق أ( إنشاء نظم اتصال محددة بكل إعداد  لحاالت االستعداد  •
ما   وأن شخص عند الحاجة  األدرينالينبسرعة ويسر. ج( التأكد من استخدام  التلقائي األدرينالينبكل مبنى. ب( التأكد من قدرة العاملين الحصول على أداة حقن 

األطفال الذين ليس لديهم تاريخ  في لمواجهه حساسية لألغذية حتى   االستعداداتصل بخدمات الطوارئ الطبية. د( تحديد دور كل موظف في حالة الطوارئ. هـ( 
 حاالت طوارئ حساسية الطعام.  فية الحساسية تجاه األطعمة. و( توثيق االستجاب في مسبق 

المتعمق للموظفين التنمية المهنية للموظفين بخصوص الحساسية لألغذية عن طريق أ( توفير التدريب العام للموظفين على حساسية األغذية. ب( توفير التدريب  •
لمتخصص للموظفين المسئولين عن إدارة صحة األطفال الذين يعانون من الذين لديهم اتصال دائم باألطفال الذين يعانون من حساسية لألغذية. ج( توفير التدريب ا

 . يوميحساسية لألغذية على أساس 

ب( تعليم الوالدين واألسر حول الحساسية   الغذائية. تثقيف األطفال وأفراد األسرة حول الحساسية الغذائية عن طريق أ( تعليم جميع األطفال حول الحساسية  •
 الغذائية. 

ت  ظ على بيئة تعليمية صحية وآمنة عن طريق أ( خلق بيئة آمنه قدر اإلمكان من التعرض لمسببات الحساسية الغذائية. ب( وضع سياسات وإجراءا إنشاء والحفا  •
برامج  تخدامهماسعند   جعل المجموعات الخارجية على علم بسياسات وقواعد حساسية األغذية بمسببات الحساسية الغذائية. ج( االتصالالتعامل مع األغذية لمنع 

 وداعم ومحترم.  إيجابيالمدرسة قبل أو بعد الساعات المدرسية. د( خلق مناخ 

 الرصد المستمر وتقييم وتحديث البروتوكوالت.  •
 

 الحياة تهدد  التيبروتوكوالت الحساسية الغذائية 

 

 التعرف على الطلبة الذين يعانون من الحساسية الغذائية  أ
 مصدر آخر.  أيوالوالدين أو  وأوراق الطوارئممرضة المدرسة سوف تقوم بالحصول على المعلومات المتعلقة بالحساسية لألغذية من الفحوصات الطبية  -
 ستقوم ممرضة مدرسة بالتحقق الطبي من الحساسية.  -
 .ESchool Plusير مقيد على غ طبيتنبيه   إنهاستقوم ممرضة المدرسة بإدخال المعلومات عن حساسية األغذية على  -
 
 
 خطط الرعاية الصحية للفرد ب
ووفقاً  األمرحالة الطوارئ و / أو خطة عمل للحساسية بالتعاون مع الوالد أو ولى  فيخطة رعاية   مكتوبة، ستقوم ممرضة المدرسة بوضع خطة رعاية فردية  -

 لتعليمات مقدم الرعاية الصحية. 
 رفعهم إذا كان ذلك مناسبا.  سيتم IEPو 504 -
 ذلك المسببات وعالمات التحذير.  في بما  الماضي فيتوصيف لرد فعل الطالب   إدراج  ينبغي -

 

 بروتوكوالت األدوية للتخزين وإمكانية الوصول واإلدارة  ج

 

 سياسات الدواء الموضوعة لمدارس مدينة ليّن العامة. يجب أن تتوافق مع   أوامر الدواء •
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 ستقوم ممرضة المدرسة بالحصول على أمر المزود المرخص إلدارة أدوية الطوارئ. •

 األدوية يجب أن تجدد على األقل مرة سنوياً.  •

 إلدارة جميع األدوية.  األمريجب الحصول على موافقة الوالدين / ولى  •

  ويتحكم بنفسهالمدرسة يمكن للطالب حمل عالج الطوارئ بنفسه  والوالد وممرضةذا كان ذلك مناسباً تنموياً ومصرح به من قبل مقدم الرعاية الصحية المرخص إ •
 أثناء حدوث رد فعل للحساسية يهدد حياته. 

 كل األوقات.  في إليهمكان آمن يسهل لألشخاص المصرح لهم الوصول  في Epipensيجب أن تخزن جميع  •

 معرف في خطة الرعاية الصحية الفردية وقد يكون في الفصل الدراسي أو بمكان آخر. الخاص بالطالب  Epipenيجب أن يكون مكان الـ   •

 مكتب الممرضة.  في ثان   Epipenيجب أن يتوافر دوماً  •

 يخ انتهاء الصالحية في المكان لجميع المواقع. يجب أن تكون هناك خطة لرصد توار •

للطالب الذين لديهم حساسية   الذاتيالحقن  أداةبواسطة  األدرينالينلتدريب العانلين غير المرخص لهم إلدارة   التسجيل مع وزارة الصحة العامة  LPSستواصل الـ  •
 بالفعل(.   تشخيصهم)تم  الحياةتهدد   التياألغذية  

العاملين حال حدوث رد فعل لألغذية مهدد   المدرسة فقط( للطالب /  ممرضةكل المدارس ليتم إدارتها )بواسطة  في Epipensتخزين الـ   LPSوستواصل الـ  •
 حاالت غير مشخصة بأوامر دائمة.  فيلحياه 

 الطارئة  لالستجابةخطة المدرسة  د

 MERPلبناء خطة الـ  Epipenتنسيق إدارة الـ  -

عندما يزول   الثانوي ونقلهم إلى المستشفى لمراقبة المضاعفات )رد الفعل  Epipenلجميع الطالب الذين يستخدمون الـ    1-1-9 رئيجب عمل مكالمة للطوا -
 الموسع( أو برنامج التحصين  epiمفعول الـ 

 تدريب العاملين   هـ 

 الخدمة. أول يوم من  فيالحساسية لألغذية بواسطة ممرضة المدرسة  ذوييجب تدريب جميع العاملين الذين من الممكن أن يحتكوا مع الطالب  عام: تدريب  -
 هذا اليوم هو مسئولية ممرضة المدرسة.   فياإلداريين والذين من الممكن أال يحضروا  الموظفينالتواصل مع 

يتم تقديم   الغذائية، الحافالت والعاملين بالخدمات  وسائقيالحساسية لألغذية كالمدرسين والمدربين  ذويتصال دائم مع األطفال  تدريب متعمق للعاملين الذين لديهم ا -
 يات واالستراتيج للمخولين القيام بذلك  األدرينالينلطوارئ حساسية الطعام وكيفية إدارة  االستجابةكيفية  يتضمن والذيهذا التدريب بواسطة ممرضة المدرسة  

 للحد من التعرض لمسببات الحساسية.  المحدد
 رعاية صحية بكل حالة وبرنامج تدريب العاملين وطرق التوثيق.  وخلق خطة يجب أن يتضمن إدارة األدوية  للممرضاتالتدريب المتخصص  -

 الطالب  وتدريب

 ية. للحساس  ومناطق اآلمنةيجب تدريب الطالب على أهمية غسيل اليدين وعدم مشاركة الطعام  -
 والبلطجة. يجب أن يكون الطالب على قدر من الفهم المبسط لحساسية الطعام ومتى يجب إبالغ الكبار وأهمية عدم المضايقة )اإلغاظة(  -
 المناهج العامة والعلمية كلما أمكن إذا كانت الصحة غير َمدرّسة.  فيإدخال الدروس المتعلقة بحساسية األطعمة  -

 / العائلة  األمرتدريب الوالد / ولى  ز

 . والكتيبات اإللكتروني السياسات واإلرشادات سيتم توصيلها للوالدين عن طريق الموقع    -
 .األمرلزم  والبدائل كلما ضةوالقيود المفروتوزيع خطابات لآلباء بخصوص المناطق اآلمنة من الحساسية   ستتم -

 الدراسي   الفصل ح

 سيتم إبالغ المعلم البديل بإرشادات الحساسية عند وجود طفل بفصلهم لدية حساسية شديدة.  -
على  تحتوي طواعية عن إرسال مواد غذائية   امتناعهمبالفصل و / أو وجبة الغداء يجب إرسال خطاب إلى الوالدين بموجب    خفيفةإذا كان الطالب يتناولون وجبة  -

 مسببات الحساسية. 
 تحديد المناطق أو المكاتب الخالية من مسببات الحساسية.  -
 ابون قبل وبعد األكل. تجنب التلوث المتبادل عن طريق مسح األسطح المستخدمة أثناء الطعام بالماء والص -
 تدعيم غسل اليدين قبل وبعد تناول الطعام. -
المشروعات واألنشطة   في على قائمة كاملة بالمحتويات  تحتوي  والتياألنشطة المدرسية أو استخدام األطعمة المغلفة مسبقاً  فيتجنب استخدام األطعمة   -

 واالحتفاالت. 
 الطالب الذين يعانون من الحساسية الغذائية. حظر تبادل المواد الغذائية بين  -

 الكافتيريا  ط

 . والجوز السودانيكل قائمة طعام المدرسة ستكون خالية من الفول  -
الغداء أو علم أو ملصق على )مثال: صورة خلف منضدة  الحياةتهدد  التي حساسية لألطعمة  ذويوضع إجراء )قد يكون فردى لكل مدرسة( لمعرفة الطالب   -

 كارت الغداء( 
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 للتأكد من تنظيف الطاوالت بشكل صحيح وعدم حدوث التلوث بالتبادل.  خدمات النظافة المتخصصين مقدميالعمل مع  -
أقرانهم   إلى  لالنضمامتشجيع الطالب الذين ال يعانون من حساسية تجاه الغذاء بغداء آمن  الحساسية، ستكون آمنه من مسببات  التي)أو الطاوالت(  الطاولةتحديد  -

 الذين يعانون من الحساسية. 

 الحافالت  ك

 مرضى السكرى(  باستثناءفرض سياسة عدم األكل ) -
 Epipenام الـ  والذي يتضمن التدريب على استخد CPRالحافالت بالحصول على تدريب اإلسعافات األولية /  سائقيمطالبة   -
وإبالغ سائق الحافلة المدرسية إذا ما كان الطالب يحمل الـ   للحياةحساسية لألطعمة مهددة  ذويتحديد )ولكن مع حماية الخصوصية( اضطرابات الطالب  -

Epipen  .الخاص به 

 الرحالت الميدانية / قبل وبعد األنشطة المدرسية / استخدام الجماعات المحلية للمرافق  ل

 أقرب وقت ممكن حال العزم على القيام برحلة ميدانية إلتاحة الوقت للتحضير إلى الرحلة الميدانية. فيالممرضة  إخطار -

نسخة من خطة الرعاية  وإعطاءوالحصول على وتوقيع األوراق المناسبة  Epipenمراجعة إجراءات الـ   المدربين، للعاملين  Epipenمندوب إدارة الـ   على -
 حالة الطوارئ إلى الموظف.   في االتصال جهةالصحية للطالب مع  

 موقع للرحلة الميدانية.  أيمن  EMSالتأكيد على إمكانية اتصال الموظف بخدمة اإلسعاف   -

 الدراسة أو األنشطة المجتمعية.  عد ما بأثناء برامج  الدراسيتقييد استخدام األطعمة المعروف احتوائها على مسببات للحساسية داخل الفصل  -

 التقييم والمراقبة  م

 المطلوب على اإلنترنت   على النموذج MADPHإلى الـ   Epipensالـ   إقرار استخدام -
 المستقبل.  فيتعرض لمسببات الحساسية وتعديل السياسة والممارسات الضرورية لمنع التعرض  أيمراجعة  -
 األقل.  مرة كل سنتين على وتنقيح السياسةمراجعة  -

 المراجع 

FDA Food Safety Modernization Act. Public L No. 111-353 

 353-111العام رقم   L المحدث األغذيةقانون سالمة   

Managing Life Threatening Food Allergies in Schools. Malden, MA: Massachusetts Department of Education; 2002 

 2002إدارة ماساتشوستس للتربية والتعليم.  : MAتهدد الحياة في المدارس. مالدن،  التيإدارة الحساسية الغذائية 

Safe at School and Ready to Learn: A Comprehensive Policy Guide for Prlotecting Students with Life Threatening Food 
Allergies. Alexandria, VA: National School Boards Association; 2011 

الرابطة الوطنية لمجالس    فيرجينيا:تهدد الحياة. اإلسكندرية،   التيآمن في المدرسة وعلى استعداد للتعلم: الدليل الشامل للسياسات لحماية الطالب من الحساسية الغذائية 
 2011المدارس.  

Voluntary Guidelines for Managing Food Allergies in Schools and Early Care and Education Programs. US Department of 
Health and Human Services Centers for Disease Control and Prevention: 

اض والوقاية  األمرمراكز السيطرة على  المبادئ التوجيهية الطوعية إلدارة الحساسية الغذائية في المدارس والعناية المبكرة وبرامج التعليم. وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية
 2013منها.؟ 

 سياسة االنتقاالت 

 يتمثل ما تقصده اإلدارة المدرسية في مدينة لين في االمتثال إلى  القواعد واللوائح ذات الصلة  بانتقال الطالب .تُستخلص هذه القواعد واللوائح من القوانين العامة في والية
 ماساتشوستس وإدارة تسجيل  المركبات  التي تعمل بمحرك في والية ماساتشوستس ووزارة التعليم  في والية ماساتشوستس .تساعد  هذه القواعد واللوائح على اتخاذ قرار

 .بخصوص أي استفسارات لم  يتم  تناولها  في اإلعالن الخاص  بالسياسات الواردة  في هذه الوثيقة

 ي النظام. وعلى النحو الذي تسمح به المتطلبات التعليمية، يجب تعديل الجداول المدرسية لكي تسمح بتحقيق االستفادة القصوى من كل حافلة مشمولة ف

 كفاءة وصفاء العقل. تُصمم هذه الحافالت لنقل الطالب إلى المدرسة في أقصر وقت ممكن.تُحدد مسارات الحافالت حسب متطلبات السالمة وال

لمشتركين في برنامج ء ايرجى التعرف على المبادئ التوجيهية والسياسات التالية. تُدرج هذه األمور بهدف المساعدة على تقديم الخدمة إلى جميع الطالب واألوصيا 

 االنتقاالت. 

II . سياسة االنتقاالت  نظرة عامة على 

 تعريفات   -أ
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  بالنسبة إلى أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم مشردون بموجب المبادئ التوجيهية في قانون ماكيني فينتو ويتواجدون خارج نطاق اإلدارة  -. "نقل الطالب المشردين" 1

م اإلدارة المختصة الوثائق المنظمة لذلك. ستتوفر وسيلة انتقال لهؤالء الطالب بموجب قانون ماكيني فين التعليمة للمدارس الحكومية في  تو. إذا تم  مدينة لين، ال بد من أن تُقّدِ

 ا المحددة لكل الطالب اآلخرين.تسكينهم ضمن نطاق اإلدارة التعليمية للمدارس الحكومية في مدينة لين، فعندئٍذ سيتحدد استحقاق االنتقال باستخدام المعايير نفسه

أو أي مجموعة   ، أو الرحالت الميدانية  ،المسارات التقليديةأو   الخاص، . يُقصد "باالنتقال الخاص بالتعليم النظامي" اإلشارة إلى المسارات المؤهلة لخدمة طالب التعليم غير  2

 من األمور المذكورة أعاله. 

 ". .I.E.P" إلى متطلبات االنتقال المحددة على النحو المنصوص عليه خطة التعليم الفردي، ويشار إليه فيما بعد باالختصار " . يُشير "االنتقال الخاص بالتعليم الخاص3

 توقف المحددة. ية أو نقطة ال على وسيلة انتقال أوالً عبر السير حتى الوصول إلى مدرسة مجاورة أو نقطة وقوف محددة ثم الحصول على وسيلة انتقال إلى المدرسة الداخل  -ب

رة االنتقاالت الهيئة الوحيدة  سيتم نقل طالب المرحلة االبتدائية المستحقين الذين يبعدون ميالً واحًدا عن المدرسة المحددة لهم. سيتم استخدام الحاسب اآللي في إدا ج.

 ل اإلقامة أو نقطة الحافلة المحددة أو المدرسة. المنوط بها تحديد مدى االستحقاق. أن يكون على مدارس لين العامة التوصيل إلى عنوان غير مح

 يجوز نقل طالب االبتدائية إذا كانت توجد منطقة خطرة محددة بين المنزل والمدرسة ويكون المشي أكبر من ميل.  -د 

بعد ميلين أو أكثر من المدرسة فسوف يتم إصدار  طالب الثانوي فقط الذين يحضرون من خارج المنطقة المدرسية ألسباب العزل أو برنامج ثنائي اللغة ويعيشون على  -ذ

 للنقل أو يحصلون على مواصالت بالتعاقد. )حسب تقدير إدارة المدرسة(   ماساشوستسبطاقة شارلي من هيئة 

 سوف يحصل جميع طالب التربية الخاصة على انتقاالت وفقًا لخطة التعليم الفردي الخاصة بهم.  -ه

 الشوارع األساسية التي ال توفر رصيف كافي. قد تكون الطرق الثانوية مقبولة لذلك الطريق.  لم يكون على الطالب المشي في -و

 ز-تم تحديد  مهمات المركبة ومساراتها  وفق ا لسياسة اللجنة المدرسية .سوف يتم توزيع المسارات والجداول الزمنية مع قوائم بالطالب المستحقين للمواصالت على المدارس 

 .قبل بدء العام الدراسي

 :ح-لن يكون هناك أي مواصالت ألي طالب ليس  لديه رقم هاتف أو هاتف طوارئ بغرض االتصال 

 سياسات ما قبل المدرسة والتربية الخاصة:  -ط

مساًء. سيتم توصيل طالب ما قبل  . صباًحا. سيتم توصيل طالب ما قبل الرياض والرياض من المدرسة في منصف اليوم إلى المنزل أو إلى الشخص الذي يحدده الوصي. 1

اشد في االنتظار بالمكان  الرياض والرياض من المدرسة في نهاية جلسة اليوم إلى المنزل أو إلى الشخص الذي يحدده الوصي. في كلتا الحالتين، يجب أن يكون للوصي ر

فسوف تتم إعادة الطالب إلى المدرسة وسوف يكون على الوصي الترتيب من أجل    المحدد أو اإلقامة من أجل الحافلة. وإذا لم يوجد راشد، في حالة الجلسة الصباحية، 

االنتقاالت. سيتم أخذ وإعادة  انتقاالته. في حالة الجلسة المسائية، سيتم جلب الطالب إلى مدارس لين العامة أو الوكالة المحددة وسيكون الوصي هو المسؤول عن ترتيب 

امل أو ما قبل الرياض في نقاط االلتقاط المحددة. إذا لم يكن الوصي متاًحا في أي وقت ويجب أخذ الطالب إلى موقع بديل، فسوف يقدم  الطالب المقيدين في رياض اليوم الك

 لحالة الفردية. ناء على ا الوصي إشعاًرا بأنه عند حدوث ذلك في أي مرة إضافية، فسيتم إبالغ السلطة المختصة وسيتم تعليق االنتقاالت لمدة محددة أو غير محددة ب

 . إذا شعر الوصي بأن الطالب قادرا على المشي إلى المنزل بمفرده من نقطة الحافلة، فيجب إرسال إشعار كتابي إلدارة النقل. 2

وف يتم إنزالهم في نقطة  . في أيام الخروج المبكر، لن يكون هناك حافالت رياض أطفال لمنتصف اليوم. سوف يرجع أطفال الرياض إلى المنزل بالحافالت المنتظمة وس3

 حافلة الصباح المنتظمة. يكون األوصياء مسؤولين عن لقاء الحافلة والتأكد من وصول الطالب بسالمة إلى المنزل. 

 

 سيتم توفير مواصالت للطالب الذين بال مأوى بنفس المعايير مثل الطالب اآلخرين المقيمين بنفس المكان.  -ظ

 

 III مسؤوليات المنطقة . 
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مة. سيتم تحديد مسارات  إن مسؤولية إدارة مدرسة لين العامة هي توفير مواصالت آمنة واقتصادية لجميع الطالب المستحقين الذين يعيشون في منطقة مدرسة لين العا 

إذا كان يمكن اختيار مساًرا بدياًل دون تضحية بالكفاءة واالقتصادية، فسوف    المركبة على معظم الطرق المباشرة الممكنة لسفر الحافلة لخدمة المستحقين لخدمة المواصالت.

في كل رحلة. سيتم تحديد  يتم إرسال تفضيل لذلك المسار الذي يخدم عدًدا أكبر من الطالب بطريقة مباشرة. سيتم تحديد المسارات بشكل عملي كي تعمل بكامل طاقتها  

 قة الكاملة للرحالت أو كانت قريبة من ذلك. مسارات جديدة فقط عند الوصول إلى الطا

 تحويالت أثناء المسار.  ثالثلن يُطلب من الحافالت العودة إلى شارع معين أو تنفيذ 

 المواصالت. دمة  سيتم تحديد مسارات المركبة وبالتالي ستكون نقطة المركبة الرسمية متاحة في غضون مسافة مشي معقولة من المنزل لكل طالب مقيم مستحق لخ

 لن يتم توقع أن تعمل المركبات على الطرق والتي هي غير قابلة للمرور أو على الطرق حيث ال توجد تحويالت. 

وجد  السالمة بشكل معقول. معروف أيًضا أنه ال ت أخطاريتم تحديد المشي من وإلى المدرسة عندما تكون المسافات معقولة وجيدة لصحة الطالب، وأنه يمكن السيطرة على 

اء أتم نقل الطفل أم ال. ومن  طريقة ممكنة للسيطرة على المخاطر بشكل كامل في المدينة حتى إذا كان الطالب يعيش على بعد مباني قليلة من المدرسة. فالمخاطر توجد سو

على المخاطر بشكل كامل. يمكن أن يُطلب من الطالب المشي   خالل التعاون مع األوصياء، وإدارة شرطة لين وإدارة مدرسة لين وأفراد المدينة اآلخرين، فسوف تتم السيطرة

 لميل إلى نقطة الحافلة. 

لعامة على  يتم نشر مسارات الحافلة في مجلة لين اليومية وجريدة لين قبل أسبوع أو أسبوعين قبل افتتاح المدرسة تكون متاحة على موقع مدارس لين ا

.orgswww.lynnschool 

 النقل وإدارة مدرسة لين االتصاالت بين متعهدي  -أ

 ينبغي أن يتواصل المتعهدون مع إدارة النقل والمواصالت عن جميع المشاكل الخاصة بالمركبات والسائقين والمراقبين واألعمال وغير ذلك. 

الطوارئ، سيكون هناك أدنى حد النتظار لمدة ثالثة   . تغييرات الطالب: سيتم تقديم اإلضافات أو المحو لطالب التربية الخاصة من إدارة التربية الخاصة. فيما عدا حاالت1

 أيام من أجل بدء االنتقاالت. وحاليًا، تزود إدارة التربية الخاصة إدارة النقل والمواصالت بخطاب تفويض ألي إضافة أو تغيير. 

الخاصة في سجل شكاوى مواصالت التربية الخاصة وسيتابعون من  الفريق: سيتم تسجيل شكاوى األوصياء أو الفريق من خالل إدارة التربية  /األمر. نموذج شكوى ولي 2

والذي سيتم توزيعه على الشخص الذي يقدم الشكوى وكذلك على باقي   األمرأجل الحصول على حل لمشكالتهم. سيتم إرسال نسًخا من هذا النموذج يوضح القرار للي 

 األمرديم الشكوى أو االتصال إذا كانوا يعتقدون بأن الخدمة غير مرضية. ستحقق إدارة المواصالت في األشخاص المحددين الستالم نسخة. ويتم تشجيع األوصياء على تق

 وتتخذ اإلجراء المناسب. 

إذا  صباًحا   6:45قبل الساعة  1814،  1813أو   7220-477( 781. يتعين على أوصياء األطفال الذين يتم أخذهم من المنزل أن يخطروا إدارة المواصالت على رقم )3

 لم يكن الطالب سيذهب إلى المدرسة. يمكن استخدام البريد الصوتي على مدار الساعة. 

 نة المدرسة. . يجب على متعهدي النقل تقديم قامة بالسائقين والمراقبين واألفراد البدالء إلى ناظر المدرسة أو من ينوب عنه من أجل اعتمادهم من لج 4

 والترخيص.  ، والتفتيش  ،والسائقين  المركبات، التي تحكم  ماساشوستسنويلث . يخضع المتعهدون إلى جميع قوانين كوم5

 قوائم الطالب  -ب

لطالب إزالة التمييز العنصري ممن يستحقون وسائل   االنتقاالتترتيب وسائل  . بنهاية يوليو، سيتم الترحيبمركز  قبل من إزالة التمييز العنصريطالب   سيتم تحديد

مة بطالب التربية الخاصة إلى مقدم النقل من أجل تحديد المسارات. ستشمل هذه القامة اسم وعنوان  ئقا. بحلول نهاية يوليو، سيتم إرسال  االنتقاالتمن خالل إدارة  االنتقاالت

المعلومات األخرى. ستتاح قوائم التعليم المنتظم )بما في ذلك التعليم االنتقالي ثنائي اللغة والعزل( أثناء األسبوع  وهاتف الطالب ورقم هاتف الطوارئ والمدرسة المحددة و 

 األول من المدرسة وتحديثه بشكل دوري.

 جداول المدرسة   -ج
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 المعلومات اسم وعنوان المدرسة ووقت االفتتاح والغلق والتوصيل ونوافذ االلتقاط وأي معلومات أخرى خاصة. أغسطس. سوف تشمل هذه   15ستتم إتاحة هذه المعلومات في  

 التقييم واإلبالغ -د

دية وضعيفة"  جدا، جيدة، عا تتوقع إدارة النقل والمواصالت أن تحصل على تقييمات للخدمة من فريق المدرسة عن فعالية وتوقيت الخدمة على مقياس تقييم "ممتازة، جيدة

 على أساس أسبوعي. 

 السالمة  أخطار-ذ

 سيتم بذل كافة الجهود لضمان سالمة جميع الطالب الذين يتم نقلهم بالمركبات المتعاقد عليها من مدارس لين العامة. 

لنقل بمدارس لين العامة أن المركبة ينبغي أال تحاول  سوف يشمل هذا، في حالة الطرق المغلقة والضيقة، إذا تقرر ذلك من سائق المركبة، وأفراد سالمة المقاول وإدارة ا

مع مراعاة سالمة  التفاوض مع المركبة التي على الطريق المذكور، ومن ثم سوف يضطر األوصياء لمقابلة المركبة في أقرب ركن من نقطة الوصول لكن مرة أخرى 

 جميع الطالب. 

انات، لجميع طالب المدرسة،  في حالة إلغاء ناظر المدارس لليوم الدراسي بسبب حالة الطقس يما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر تساقط الثلوج أو األمطار أو الفيض

 في ذلك اليوم. أيضا على الطالب الذين يغادرون المدينة إلى مدرسة أخرى خارج المنطقة. لن تعمل أي مركبة  األمرفسوف ينطبق هذا 

 يتم نقله وفقًا لالفتتاح المتأخر. إذا ألغت مدينة أو منطقة مدرسية يحضر فيها طالب من خارج المنطقة اليوم الدراسي أو تأخر افتتاح المدرسة، فلن يتم توصيل الطالب أو س  

مر جلسة الدراسة، فيكون للناظر الخيار بإلغاء خدمات النقل أم ال. غذا اختار الوصي  في حالة الطقس الشديد، بما في ذلك الثلج واألمطار أو الفياضات، والتي ال تزال فيها تست

السائق، فإذا كانت الشوارع  إرسال الطالب إلى المدرسة، فسيكون مسؤوال عن النقل من وإلى المدرسة. إذا كانت المواصالت متاحة، في حالة سالمة األطفال وحسب تقدير  

 المحافظة على سالمة جميع الطالب. ل باألوصياء ويُطلب منهم مقابلة الحافلة في أقرب نقطة التقاء لكن مع غير آمنة، فسيوف يتم االتصا

 سلوك الطالب -النقل والمواصالت

 

اإلدارة الناجحة للطالب الذين  يجب أن يتصرف جميع الطالب بطريقة مالئمة كركاب في مركبة المدرسة. يجب أن يكون هناك قواعد مفهومة ومفعلة بشكل واضح من أجل 

 يستقلون مركبات المدرسة. 

 . يكون الطالب المنتقلين بمركبة المدرسة تحت سلطة سائق الحافلة والمراقب إذا كان متواجًدا. 1

ير المدرسة. سوف سيتم إشعار أولياء  . يكون السلوك غير المهذب أو الرفض المستمر لطاعة األوامر سببًا كافيًا لحرمان الطالب من مواصالت المدرسة من خالل مد2 

 األمور قبل االستبعاد، إن أمكن. 

 . لن يطلب أي سائق من أي طالب مغادرة المركبة قبل وصول الطالب لوجهته إال إذا انتقل ذلك الطفل إلى مركبة أخرى محددة. 3

محددة بشكل منتظم من إدارة المدرسة فيما عدا في حالة الطوارئ )الطريق المغلق أو  . ال يمكن أن تقف سيارة المدرسة لتحميل أو إنزال الطالب إال عند نقاط الوقوف ال4

 حادث أو غيره(. 

 . ال يمكن أن ينخرط أي طالب في محادثة غير ضرورية مع الساق أثناء سير الحافلة. 5

 . يحظر التدخين في حافلة المدرسة. 6

 مركبة المدرسة.  . ال يمكن نقل المواد السامة أو المخدرات في أي وقت في7

 . ال يمكن نقل أي أسلحة من أي نوع، ما عدا األسلحة التي يحملها ضباط الشرطة، في الحافلة المدرسية. 8 

 ل المركبة. لمؤخرة أو مع تشغي. ال يُسمح ألي شخص أن يشغل مكانا في المركبة المدرسية والذي يتداخل مع رؤية السائق للمقدمة أو على أي من جانبيه أو عبر المرآة وا 9

 . ال يمكن إلقاء أي شيء في المركبة أو من نوافذها. يجوز فتح النوافذ أو غلقها من السائق أو المراقب. 10
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 . يحظر أي إجراء من الطالب والذي قد يشكل في نظر السائق أو المراقب خطًرا على سالمة اآلخرين. 11 

 . ينبغي على أي طالب عدم لمس باب المؤخرة )باب الطوارئ( ألي سبب فيما عدا حالة الطوارئ. 12

 . ال يسمح بتناول الطعام في المركبة.13

 أجزاء أخرى من جسدهم خارج النافذة. . ينبغي أال يمد الطالب أذرعهم أو أي 14

 . يسمح بتغيير المقاعد بتصريح من الساق وحسب تقديره لكن عندما تكون المركبة متوقفة. 15

 . ال يسمح بالصراخ أو الضوضاء المرتفعة التي قد تشكك السائق وتؤدي إلى حادث خطير. 16

 . من المتوقع أن يكون الطالب ودودين ومحترمين لآلخرين. 17

 يجب المساعدة في نظافة المركبة.  .18

 . يجب اإلصغاء إلى أي توجيهات صادرة من السائق أو المراقب. 19

 . ال يجوز للطالب مغادرة المركبة إال في المدرسة )صباًحا(. 20 

الد أو الوصي معتمًدا من المدير وبتصريح من إدارة  . الطالب الذين ينزلون من المركبة بعد الظهر في موقف غير الموقف المنتظم يجب أن يكون لديهم أمر بذلك من الو21

 النقل والمواصالت. 

 اإلنزال من الحافلة  -ر

 . ال تترك مقعدك حتى تقف المركبة بشكل كامل ويفتح السائق الباب. 1

 . مرة أخرى، يجب طاعة أي توجيهات من السائق. 2

 طالب. . يجب أن تغادر الحافلة بسرعة لكن بطريقة ودية دون دفع باقي ال 3

قدم على األقل من المركبة.   12. إذا كان عليك أن تعبر الشارع أثناء مغادرتك لمركبة المدرسة، فعليك أن تتأكد من أن تمشي أمام المركبة )وليس من الخلف( على مسافة 4
 إذا اقتربت كثيًرا من مقدمة المركبة، فقد ال يستطيع السائق أن يراك وقد يقع حادث. 

 أو الراشد المفوض.  األمرالب من مركبة االحتياجات الخاصة، سوف ينزل المراقب من المركبة أواًل ويساعد الطالب، عند اللزوم، ويسلم الطالب إلى ولي . عند إنزال الط5

 إجراءات تأديبية -ز

والمراقبين أن يبلغوا عن أي مخالفة جادة لمدير المدرسة أو مكتب الشركة ليس  . من المتوقع حل أي مخالفة لمعايير السلوك في المركبة في يوم حدوثها. يجب على السائقين 1
يتم توجيه انتباه أكبر لطالب    بعد اليوم التالي كتابة في نموذج يقدمه مكتب المواصالت والنقل. قد يتم فرض عقوبات للمخالفات التي تحدث لهذه القواعد السلوكية. سوف

 هذا الصدد. التعاون والتواصل بين األطراف:   االحتياجات الخاصة ومساعدتهم في
 السائقون والمراقبون والمعلمون وأولياء األمور هو امر مهم ألطفال االحتياجات الخاصة. 

 

 إرشادات لزوار المدرسة 

دعمهم الفعال وُمشاركتهم في المدارس كما تسمح هذه  تشمل سياسة لجنة المدرسة الترحيب بجميع اآلباء واألمهات وغيرهم من الزوار في المدارس الخاصة بنا وتشجيع 
ذلك ال يتعرض مع عمل   السياسة للوالدين وغيرهم بزيارة المدارس والفصول الدراسية واستخدام مرافق المدرسة بما في ذلك موقف السيارات الخاص بالمدرسة ما دام

 أو العاملين في المدارس األخرى.  الطالب والمعلمين و/ 

الذهاب إلى أي مكان آخر في المبنى. كما يجب عليهم تسجيل الدخول   إبالغ مكتب المدرسة الرئيسي قبل  أن يقدم جميع الزوار بما فيهم موظفي إدارة المدرسة من الُمتوقع 
رخصة القيادة الخاصة بهم أو غيرها من  وسبب الزيارة مع ارتداء شارة الزوار. وكجزء من عملية التسجيل سوف يُطلب من جميع الزوار تقديم  وذكر االسم وصلة القرابة

 من رخصة القيادة أو بطاقة هوية  وثائق تحديد الهوية التي تحتوي على صور والتي يتم االحتفاظ بها في المركز الرئيسي طوال مدة الزيارة. يجوز قبول مفاتيح السيارة بدال
 الرئيسي. وفقا لتقدير المكتب  

 
ظفي المكتب الرئيسي رخصة  عند نهاية الزيارة، يجب على الزائر العودة إلى المكتب الرئيسي وتسجيل الخروج ورد شارة الزوار، وعند تسجيل الزائر الخروج يرد له مو

 الحال.   يقتضيالقيادة والهوية أو مفاتيح السيارة حسب  
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ت  ي أوقات معينة في مواقف السيارات المخصصة للمدرسة. وينبغي إبالغ جميع اآلباء واألمهات بهذه اإلجراءا قد يحتاج الزوار إلى إيقاف السيارات في مساحات معينة أو ف

 من خالل وسائل تحددها المدرسة. 

ارة في أوقات غير  أو اإلصرار على الزي ، الصراخ   أوالموظفين مضايقة أو  الئق، في بعض األحيان، قد يعطل الزوار األنشطة المدرسية: من خالل التصرف بشكل غير 

على اإلجراءات المعمول بها ومحاولة تجنب حدوث هذه االضطرابات في المستقبل. عند   الطالعهممناسبة. ومن ثم ينبغي بذل كافة الجهود الممكنة للتعامل مع هؤالء الزوار  

  266 ماساتشوستس. البنودلى الممتلكات وفقًا للقوانين العامة لوالية حدوث مثل هذه االضطرابات رغم ذلك، يجوز للمسئول أن يصدر تحذيًرا لمرتكب ُمخالفة التعدي ع

ف المخالف االتصال  الملحق أ مثاال إنذاًرا بالتعدي على الممتلكات مع الحقول المناسبة المراد تعبئتها من قبل مسئول المبنى. ويطلب هذا اإلنذار من الطر وبقدم 120و

على طبيعة السلوك غير الالئق يجوز لمسئول المبنى أن   وبناءً الحضور إلى المدرسة بشأن أي مسألة متعلقة بها. عالوة على ذلك  بمسئول المبنى أو من ينوب عنه وذلك قبل

 أ: يختار استبدال أي من القيود التالية الواردة في الفقرة الثالثة من الملحق 

 

 .يجوز أن يطلب من الزائر االتصال  هاتفيا قبل زيارة المبنى  إلعالم المسئول بنيته/ نيتها في زيارة  المبنى .1

 عند زيارة الفصول الدراسية.  يجوز أن يطلب من الزائر مصاحبة مسئول المبنى أو من ينوب عنه / عنها  .2

 الخدمات. المدرسين أو مع غيرهم من مقدمي  قد يُطلب من اآلباء واألمهات تقديم جدول مسبق بالمشاورات مع .3

 وال يسمح لهم بمرافقتهم إلى الفصول الدراسية.  إلى المدرسة وتركهم عند الباب األمامي قد يحتاج اآلباء أن يقوم اآلباء واألمهات لتوصيل الطالب .4

 المراقب. تعدي على ممتلكات الغير من خالل مكتب كما يالحظ إمكانية استئناف تحذير ال الدراسي.تنتهي مدة هذا التحذير بنهاية العام  

تحت الُمالحظة أن أي مزيد من السلوك غير الالئق سيؤدي    مسئول المبنى الزائر الُمخرب إضافة إلى ذلك، عند إصدار إشعار تحذير من التعدي على ممتلكات الغير يضع

أخرى مع الحقول التي  إشعار التعدي على الممتلكات مرة  ات غير المالئمة، يقدم ملحق )ب( مثال علىعند االستمرار في السلوكي الممتلكات.إشعار التعدي على  إلى إصدار

حدود الممارسة المعقولة من   يجب على مسئول المبنى تعبئتها. يُعد إشعار التعدي على ممتلكات الغير نافذ وساري المفعول لمدة سنة واحدة من تاريخ صدورها، ويجوز في

فشل في االلتزام بأي قيود التي تفرضها على إثم إشعار تؤدي إلى اعتقال الزائر والمالحقة القضائية   التقديرية لتقدير مسئول المبنى تجديد مدة اإلشعار فيما بعد، قبل السلطة 

 عار التعدي من خالل مكتب المشرف. كما يجوز للزائر الطعن في إش الجنائي.بالتعدي  

إشعار بالتعدي على   أو الطالب يجوز لمسئول المبنى إصدار ، الموظف أو   ، عضو هيئة التدريسأو    اإلداري، مثل االعتداء أو التعدي من جانب  المتطرف، حاالت السلوك في 

يُعد مرفق ج مثاال على هذا اإلشعار. ويجب حفظ هذا اإلشعار بالتعدي على ممتلكات الغير كما ورد في مرفق   الممتلكات.بالتعدي على   الممتلكات دون إصدار تحذير مسبق

فور صدور اإلشعار أو إلى أن يحين موعد  المدرسة.ولكن في حالة السلوك الفظيع غير المقبول وخاصة عند وجود قلق على سالمة أو أمان عضو )األعضاء( في مجتمع  ج، 

يُعد هذا اإلشعار نافذ وساري المفعول على الفور    األسباب، حظر هذا الزائر المذكور بموجب طائلة القانون من دخول أو استخدام أرض المدرسة ألي سبب من إخالئها يُ 

مي ميهوس[ وحفظ نسخة أيضا في ملف  ومكتب المستشار القانوني ]المحا ويجب تقديم نسخة من هذا اإلشعار إلى قسم شرطة لين ومكتب أمن المدرسة الُمدة.وغير ُمحدد 

كما يمكن الطعن على   اإلشعار.اك ذلك  المدرسة. ويؤدي فشل الزائر عن االلتزام بهذا اإلشعار إلى االعتقال والمحاكمة الفورية بتهمة التعدي على ممتلكات الغير في حالة انته

 المراقب. هذا اإلشعار بالمثل من خالل مكتب 
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 خدمات الطالب 

 

 الطالب  504القسم 

هو ضد التمييز وحالة الحقوق المدنية والذي يوجب تحقيق    504والذي يحظر التمييز على أساس اإلعاقة. القسم  1973هو جزء من قانون إعادة التأهيل لعام    504القسم 

 احتياجات الطالب ذوي اإلعاقات مثل احتياجات الطالب الذين ليسوا بإعاقات. 

من المشاركة في أي برنامج أو نشاط  من هذا الباب،  7068حسب تعريف القسم  يكية، األمر يجوز استبعاد أي فرد لديه إعاقة في الواليات المتحدة أن "ال   504يذكر القسم 

 ". فيدرالية أو منعه من االنتفاع به، فقط بسبب إعاقته أو إعاقتها... يحصل على مساعدة مالية  

 التعليم الخاص 

نية  الخاص في لين على تقديم خدمات تعليمية ذات جودة للطالب ذوي االحتياجات الخاصة. هدفنا هو زيادة القدرة الذهنية واالجتماعية والوجداتقوم فلسفة إدارة التعليم  

رابط الفريق والطالب واألسر والمجتمع  ت والبدنية لمتعلمينا ذوي االحتياجات الخاصة في بيئة آمنة ومزهرة وأقل تقييًدا. إننا نشجع االحترام والتقدير للتنوع الثقافي من خالل

 شادات الفيدرالية للتعليم الخاص. وسياساتنا متوافقة مع اإلر

معلم ومعالج   300طالبا تقريبا في مدارس لين العامة يتلقون خدمات عبر خطط التعليم الفردي. ومن أجل الوفاء باحتياجاتهم، تشغل المنطقة أكثر من   2.300اليوم، يوجد 

  م خاص.ومهني تعلي

. تقدم المنطقة برمجة لكل عناصر خطة التعليم  ماساشوستسإننا نقدم الكثير من البرامج والخدمات للوفاء باالحتياجات الخاصة الفردية لطالبنا مع تقديم الوصول ألطر مناهج 

  عاما. 22إلى   3الفردي للطالب من 

 م إعاقات بشغف من أجل حقوقهم األساسية. إننا نوفر تعليما ذا جودة ومتساوي لكي يأخذ طالبنا مكانهم في العالم. تتناول إدارة التعليم الخاص تحديات تعليم الطالب الذين لديه

 أفراد دعم طالب التعليم العاطفي االجتماعي 

( المشرفين السريريين واألطباء لتقديم  SELل قسم )يزدهر الطالب وينجزون عندما يتم دعم احتياجاتهم األكاديمية واالجتماعية والعاطفية في بيئة مدرسية آمنة وداعمة. يسهّ 

لتقييم    SELالدعم والتدخل المستمر عبر نظام دعم متعدد المستويات ويتضمن خدمات تقوي شراكات المدرسة واألسرة والمجتمع. تعمل فرق   في المدرسة بشكل تعاوني 

 للتقدم والتأثير على مجتمعهم األكبر.   ، وكذلك أكاديميًا  ، ومعالجة الحواجز التي تؤثر على تعلم الطالب وإنجازاتهم. نحن نعمل معًا لضمان تعلم طالبنا كيف يزدهرون عاطفيًا

 

 فريق دراسة الطالب 

صمم لخلق بيئة تعلم تساهم في تحصيل وسعادة ونجاح الطالب الذين يظهرون صعوبات أكاديمية. يساعد فريق دراسة  فريق دراسة الطالب هو فريق في موقع المدرسة والم

جماعيًا لحل المشكالت من أجل  الطالب الطالب من خالل ضمان أن تفعل المدرسة كل ما هو ممكن لجعل حياة الطالب ناجحة. إنها عملية تعليم منتظمة والتي تستخدم مدخاًل 

 ضيح المشكالت والمخاوف وتطوير االستراتيجيات وتعبئة وتنسيق الموارد وتوفير نظام للمساءلة مع نتائج يمكن قياسها.تو

 

 التقنية -سياسة االستخدام المقبول

كات الخارجية ألغراض تعليمية محدودة. يتم تحديد األغراض التعليمية  توفر مدارس لين العامة وصوال للموظفين والطالب إلى النظام/الشبكة بما في ذلك الوصول إلى الشب

عدة في إعداد الطالب للنجاح في  كأنشطة لحجرة الدراسة والتنمية المهنية وأنشطة االستكشاف الذاتي الجيدة للطبيعة التعليمية. ويكون الغرض من النظام/الشبكة هو المسا

 األمرى مدى واسع من المعلومات والقدرة على التواصل من اآلخرين. سيتم استخدام النظام/الشبكة لزيادة التواصل )الفريق وولي الحياة والعمل من خالل توفير الوصول إل

بكة أيضا لتقديم  دام النظام/الشوالطالب( ودعم اإلنتاجية ومساعدة الفريق في رفع المهارات المتواجدة واكتساب مهارات جديدة من خالل تبادل أوسع للمعلومات. سيتم استخ

المعلومات للمجتمع بما في ذلك أولياء األمور والوكاالت الحكومية واألعمال التجارية.  
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 اإلتاحة 

 ينفذ الناظر أو من يعينه ويراقب ويقيم نظام/شبكة المنطقة ألغراض تعليمية وإدارية. 

 للموظفين والطالب ألغراض تعليمية وإدارية ووفقًا للقواعد واإلجراءات اإلدارية. الوصول إلى النظام/الشبكة بما في ذلك الشبكات الخارجية سيكون متاحا 

تخدام النظام ويجب أن يوافقوا كتابة  الوصول إلى النظام/الشبكة هو ميزة وليس حق. على جميع المستخدمين تلقي المعرفة وفهم كافة القواعد واإلجراءات اإلدارية التي تحكم اس

رى متوافقة مع  قواعد واإلجراءات. قد يؤدي عدم االمتثال للقواعد واإلجراءات المعمول بها إلى تعليق أو إنهاء مميزات المستخدم وإجراءات انضباطية أخعلى االمتثال لتلك ال 

 سياسات مدارس لين العامة. قد تؤدي مخالفة القانون إلى تحقيق جنائي وكذلك إجراء تأديبي من مدارس لين العامة. 

 مقبول االستخدام ال  

 ن والسياسة التي تحكم حق النشر. القانويطور وينفذ الناظر أو من يعينه القواعد واإلجراءات اإلدارية واتفاقيات المستخدم المتوافقة مع أغراض ومهمة مدارس لين العامة وكذلك  

 االستخدام المراقب 

رونية من الطالب والموظفين سريًا وقد تتم مراقبته في أي وقت من فريق معين لضمان االستخدام  لن يعتبر اإلرسال عبر البريد اإللكتروني واالستخدام اآلخر للموارد اإللكت 

 المناسب لألغراض التعليمية واإلدارية. 

 المسؤولية 

إهمال المستخدمين أو التكاليف التي    لن تكون مدارس لين العامة مسؤولة عن االستخدام غير المناسب من المستخدمين للموارد اإللكترونية أو انتهاك حقوق الطبع وأخطاء أو 

 ة. يتكبدها المستخدمون. لن تكون مدارس لين العامة مسؤولة عن ضمان دقة أي معلومات أو قابلية استخدامها والتي توجد على الشبكات الخارجي

 صور الطالب 

أو لجنة الفريق من أجل الحصول على صور    ، أو لجنة الطالب المعينة  ، طالبأو مجلس ال  المدرسية،   األمر يجوز للمدارس الفردية أن ترتب بالتعاون من إما مؤسسة ولي   

 فردية للطالب أو صور جماعية للفصل. سيتم منح خدمات التصوير الفوتوغرافي من خالل إجراءات تقديم العروض. 

أو أولياء األمور على أساس اختياري.  يجوز التقاط صور فردية أو جماعية للفصل في مرفق المدرسة وأثناء اليوم الدراسي المنتظم. تكون الصور متاحة للشراء من الطالب   

 يكون لمدير المبنى أو من يعينه السلطة النهائية في تفويض برنامج التقاط الصور ويكون المسؤول عن مراقبة العملية. 

 راء الصور الفوتوغرافية. قد يُطلب من الطالب التقاط صور فردية من أجل الملف التراكمي أو أغراض تعريف الهوية، ومع هذا، فلن يتم الضغط من أجل ش 

 يكون الغرض من هذه السياسة هو:  

 دعم سالمة الطالب من خالل التعرف البصري في حالة الطوارئ. 

 تيسير األنشطة االجتماعية والتعليمية واإلدارية التي تتم في المدرسة.  

 تقديم خدمة ألولياء األمور والطالب. 

لمجموعة وبتفويض من مدير المبنى. برنامج التقاط الصور الستخدامها في رعاية ا السماح بأرباح من
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 الرحالت الميدانية والتنزهات 

الميدانية يجب أن  هذه الخبرات    تقر لجنة مدرسة لين بالتزامها بإثراء التلقين الرسمي وزيادته من خالل تقديم خبرات ميدانية مخططة بشكل جيد. ومع هذا، فمن الواضح أن 

بين األهداف واألغراض الخاصة    تحدث من خالل اهتمام ثقافي أصيل والذي يظهر بشكل روتيني نتيجة لتفاعل المعلم/الطالب. يجب تصميم رحالت ميدانية بطريقة تظهر توافقًا

 بمدارس لين العامة والخبرة التعليمية الخاصة ذاتها. 

ة، فتحتاج الرحلة الميدانية من خالل االنتقاء إلى إعداد متقدم للفصل وكذلك سلسلة من الفرص والتي من خاللها يمكن للطالب يحاكون  ولكي تكون مفيدة من الناحية التعليمي

تيارهم للرحالت الميدانية: )أ( قيمة  ية عند اخخبرتهم أثناء الرحلة وفي نهايتها وتقديم تغذية راجعة أساسية. ومن أجل ذلك، يتوقع من المعلمين والمديرين أن يتناولوا العوامل التال

لمقطوعة من حيث المستوى العمري  النشاط بالنسبة لمجموعة الفصل المحددة )ب( عالقة الرحلة الميدانية بجانب معين من تلقين حجرة الدراسة )ج( مالئمة النشاط والمسافة ا

 تم اتخاذها لضمان سالمة الطالب. )د( طريقة وتوافر النقل )ذ( التكلفة لكل مشارك )ر( االحتياطات التي ي

 يجب تعبة نماذج ما قبل التخطيط من المعلم/المستشار. 

أو أقل يجب أن تحصل على موافقة مسبقة من مدير المبنى. )يقدم رئيس القسم المختص أو مدير   ميالً  350داخل المدينة والرحالت التي تصل إلى جميع الرحالت الميدانية 

 ئية( البرنامج الموافقة المبد

أو أي رحلة ليلة سوف تحتاج إلى موافقة مسبقة من ناظر المدارس أو من يعينه وسوف تحتاج إلى تحقيق الشروط اآلتية   ميالً  350الرحالت الميدانية التي تزيد عن  جميع 

 قبل مغادرة الطالب والمشرفين: 

 الموافقة على نموذج التخطيط المسبق.  -أ

 على السير التفصيلي الضروري والمعلومات المتعلقة به. موافقة الحقة من ناظر المدارس  -ب

 موافقة لجنة المدرسة.  -ج

اركين وغير المشاركين. باستثناء  يجب التخطيط بعناية لكل رحلة ميدانية أو جولة دراسية ووضع جدول لها حتى ال تتداخل مع البرنامج التعليمي الرسمي لكل من الطالب المش 

ي بعض  تقديم جميع الطلبات للموافقة على الرحالت الميدانية خارج البالد قبل األول من نوفمبر وقبل تخطيط النشاط الميداني للعام الدراسي. ف المواقف غير العادية، يجب  

 للجنة المدرسة من أجل الموافقة. الظروف، قد تُطلب معلومات إضافية قبل تقديم الطلب الرسمي 

ميل، أو رحلة ليلية، فيجب أن يقدم المعلم أو المشرف خط سير تفصيلي والذي يشمل عينات من خروج أولياء األمور وأرقام    350ن  إذا تمت الموافقة على الطلب للسفر أكثر م

ه المعلومات في  ة. يجب تقديم هذ هواتف الطوارئ وتواريخ الجولة والمواقع والغطاء التأميني. يجب أن تشمل الرحالت التي تحتاج إلى وقت ممتد ومسافة معلومات طبية أساسي

  ( يوم على األقل من المغادرة. يجب أن يكون لدى مدير المبنى نسًخا من أسماء الطالب المشاركين وكذلك عنوان 30الظروف العادية من أجل موافقة لجنة مدرسة لين قبل )

 منازلهم وأرقام هواتف الطوارئ. 

والذي اعتمده المشرف الرئيسي هم من يُسمح لهم بالمشاركة في هذه   األمرجيد ونموذج تصريح ولي   : فقط طالب مداري لين العامة الذين لديهم سلوكالتصريح للمشارك

 البرامج. سيطلب من الطالب غير المسموح لهم يلي: 

 

 أن يطلب منهم مغادرة النشاط على الفور. -أ

 اإلحالة إلى الشرطة المحلية إذا رفضوا المغادرة.  -ب

 انتهاء الرحلة.مدير المبنى عقب إبالغ -ج

 يوم من إتمام النشاط، يجب على المشرف الرئيسي )الشخص الذي يمأل نموذج ما قبل التخطيط المبدئي( أن يكمل التقرير الذي يقيم:  30تقييم النشاط: في غضون 

 المنفعة التعليمية للنشاط.  -أ 

 جودة الخدمات.  -ب

 سلوك الطالب -ج

 فعالية اإلشراف. -د
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 متابعة األنشطة. -ذ 

 بيان موجز.-ر

الب. يجب منح أيام مهنية إذا  يجب بذل كافة الجهود من أجل وضع جدول للرحالت التي خارج البالد أثناء فترات العطالت كي يكون هناك أدنى ـتأثير على حضور المعلم/الط

ت عمل المدرسة المعتادة. يشجع هذا القسم المشاركة الفردية من الطالب في برامج التبادل الطالبي التي وافقت عليها  طلبت قيود السفر من أفراد المدرسة االنتقال أثناء فترا

ب الحدود  ل والذي يغادر فيه الطاللجنة لين العامة. سوف يطبق هذا اإلجراء، حتى إذا تم تعديله بسبب قيود زمنية غير معلومة، على أي نشاط سواء أكان طول النهار أو اللي 

 . ماساشوستسالجغرافية لوالية 

 ختم التعليم ثنائي اللغة لوالية ماساتشوستس

ة لتمييز الطالب المتخرجين ممن  سوف يحصل طالب السنة النهائية المتخرجين على فرصة للحصول على ختم التعليم ثنائي اللغة لوالية ماساتشوستس، بناًء على الحركة القومي

ائي اللغة لوالية ماساتشوستس  يستمعون، يقرأون، ويكتبون بكل طالقة باللغة اإلنجليزية ولغة واحدة أخرى على األقل بخالف اإلنجليزية. من خالل تقديم ختم التعليم ثنيتحدثون،  

لمزيد من الطالب للسعي خلف اإلجادة اللغوية في أكثر من لغة.  إلى طالبنا، نأمل أن نقدم تقديرنا لمجموعة الطالب المتميزين بالتعدد اللغوي في مدارس لين العامة مع تشجيع ا

للغة لوالية ماساتشوستس تسليط الضوء  تعد الثنائية اللغوية والتعليم ثنائي اللغة مهارتان أساسيتان بالقرن الحادي والعشرين حيث يستطيع الحاصلين على ختم التعليم ثنائي ا 

 يم على الجامعة والوظائف. عليهما وإبرازهما في كال من طلبات التقد

إلى تلبية جميع المتطلبات الخاصة    وبهدف استحقاق ختم التعليم ثنائي اللغة لوالية ماساتشوستس، ينبغي على الطالب إظهار براعة باللغة اإلنجليزية ولغة إضافية، باإلضافة 

يقوم اختبار لغوي إضافي    ( إلظهار البراعة في اللغة اإلنجليزية. ELAلغة اإلنجليزية )نظام ماساتشوستس للتقييم الشامل في فنون ال  MCASبالتخرج. يتم استخدام درجات  

الثانوية الخاصة بطفلكم    ( بتوثيق البراعة في القراءة، الكتابة، االستماع، والتحدث باللغة اإلضافية. سوف يتم إجراء االختبارات اللغوية اإلضافية في المدرسة اإلسبانية )مثالً  

 الدراسي دون تكلفة إضافية. يؤهل الطالب للخضوع لالختبارات اللغوية المقترنة في عامهم األول والنهائي.خالل اليوم  

لمستشار التوجيهي بالمدرسة إذا كان لديكم أية أسئلة حول كيفية إمكانية مشاركة طفلكم في برنامج ختم التعليم ثنائي اللغة لوالية ماساتشوستس، يرجى التواصل مع ا
 ة التابعة لطفلكم. الثانوي


