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نَة   صفحة اإلقرار) 2020-2019للعام الدراسي (قواعد سلوك الطالب  ُمَدوَّ
نَةي من قانون والية فلوريدا تبنِّ  )1006-07(عن الفقرة  الً فض) JIC(تتطلب سياسة مجلس المنطقة التعليمية لمقاطعة أورانج  نَةالطالب (ال قواعد سلوك ُمدَوَّ نَة). تسري ُمدَوَّ قواعد  ُمدَوَّ

على جميع األنشطة التي تجري داخل المدرسة وكذلك أثناء االنتقال من وإلى المدرسة، باستخدام المواصالت العامة وقبل ) OCPS(مدارس مقاطعة أورانج العامةب الخاصة الطالبسلوك 
  والتشريعات.غيرها من المناطق التي تخضع لوالية المدرسة وذلك على النحو الذي تسمح به القوانين  فيومناسب  بوقت المدرسة َوأَثْنَاَءَها وبعدها تنظمهااألنشطة التي 

نَةسيجري مناقشة ال أولياء األمور وذلك في بداية كل عام دراسي وبعد مرور أربعة أشهر بعد ذلك وكذلك  /اآلباء /مع الطالب واللجان االستشارية في المدرسة وجمعيات المعلمين ُمدَوَّ
  بمجرد تسجيلهم.ب الالطعند نقل 

نَةورقية من  انسخً سة ع المدروزِّ ومن أجل المحافظة على الموارد، لن تُ  نَةجميع الطالب. يمكنك الحصول على نسخة إلكترونية من ال الطالب علىقواعد سلوك  ُمدَوَّ عبر اإلنترنت  ُمدَوَّ
الرجوع إلى مدرستك التي حصلت على الجهاز منها وذلك فيما يتعلق بالمدارس المتوسطة  أو ).codeofconduct.ocps.net(وذلك من خالل الموقع اإللكتروني للمنطقة التعليمية

نَةورقية من النسخة إلى إذا كنت في حاجة  والمدارس الثانوية. طفلك. تمثل المعلومات التي يتبعها ، وإعادة إرسال النموذج إلى المدرسة دناهأ، يُرجى وضع عالمة في المربع الموجود ُمدَوَّ
نَةالية الحد األدنى من المعلومات الموجودة داخل الالت نَةاآلباء قراءة ال /وينبغي للطالب وأولياء األمور ،ُمدَوَّ   بأكملها. ُمدَوَّ

نَةالمالذ اآلمن في ال أحكاملقد قرأت  •   بداية التحقيق. قبلوذلك  ،حق وجه دون أخذها التياألشياء  رد الطالب ىعلوأعي أنه يجب  ُمدَوَّ

 المصاحبة للمناهج الدراسية. /أو في المجتمع فإنه ال يحق لي المشاركة في األنشطة اإلضافية) OCPS(مدارس مقاطعة أورانج العامةبمخالفة سواء داخل حرم  إدانتيوإذا جرى  •

التي تشمل على والتأديب ب وجتستاء ارتكاب بعض المخالفات التي نقلي إلى مدرسٍة بديلة جرَّ  يتمأو ) OCPS( مدارس مقاطعة أورانج العامةالكامل من  للطردوقد أتعرض  •
شالمدرسة، أو  خرين فياآل، أو تهديد الطالب تعاطيهاحيازة األسلحة، أو حيازة المخدرات أو توزيعها أو بيعها أو : سبيل المثال ال الحصر بالطالب أو أعضاء هيئة  التحرُّ

رمن السلوكيات الخطيرة مثل غير ذلك ا أو السرقة أو التخريب أو التدريس جنسي  شو التنمُّ   أو الجنسي./االعتداء البدني و خرين أواآلالسخرية من و ،التحرُّ
  جميع التهديدات داخل المدرسة على محمل الجد بصرف النظر عن النية والقصد.خذ ؤتُ  •
  مدارس مقاطعة أورانج العامة. هاتجريمن التحقيقات التأديبية التي  المشاركة في أّيٍ  يحق ليكما أعي أنه  •
نَةفي المدرسة شكوك معقولة بشأن انتهاك القانون أو الن يالعامللدى  نكا إذاعن الطالب والممتلكات  ّصٍ قَ تَ كما سيجري تنفيذ  • مطلوبة من أجل تلك الشكوك المعقولة تُعد . وال ُمدَوَّ

ي العشوائية في أي وقت وهي ليست محمية بموجب المالذ مقاطعة أورانج العامة. يجوز إجراء عمليات التقّصِ عشوائي داخل الممتلكات المملوكة لمدارس  ّصٍ قَ تَ عملية إجراء 
  اآلمن.

TIPS  أو) 800(423- على  ث إلى الخط الساخنبالتحدُّ التي أصادفها وذلك  -دون تحديد هويتي-من السلوكيات الجنائية أو المشكوك فيها  كما يمكنني اإلبالغ عن أّيٍ  •
من معلومات وذلك  ما لديَّ  تحوي) SpeakOutأو بإرسال رسالة نصية عن طريق سبيك أوت ( www.speakouthotline.org ) وذلك عبر الموقع اإللكتروني: 8477(

م لي من قبل المدرسة أو بزيارة لَّ الجهاز الُمسَ  ) من علىFortifyFL) عن طريق تطبيق (FortifyFLأن أبلغ فورتيفيل ( كذلك يمكننيو). 274637إلى خط الجرائم على (
  من السلوكيات الجنائية أو المشكوك فيها التي قد أصادفها. عن أّيٍ ، getfortifyfl.comالموقع اإللكتروني: 

 
  الصف     اسم المدرسة

  التاريخ   توقيع الطالب   االسم المطبوع للطالب

  التاريخ   األب /توقيع ولي األمر   األب /اسم ولي األمر
 

نَةفي حاجة إلى نسخة ورقية من  إذا كنتَ  ☐   هذا المربع وإعادة النموذج إلى المدرسة. داخل، يُرجى وضع عالمة 2020-2019 للعام الدراسي قواعد سلوك الطالب ُمَدوَّ

ولي األمر وإعادته إلى المدرسة التي ينتظم فيها طفلكم. فيما  /التوقيع على نموذج األبجرى التوقيع على هذا النموذج من قبل طفلكم في المدرسة. يُرجى لقد  ،أولياء األمور /اآلباء السادة
  ، فإنه يمكن إعادة هذا النموذج عبر اإلنترنت.12-6الطالب في الصفوف من مور أاء يوأوليتعلق بآباء 

نَةاألمر من مسؤولية االلتزام بأحكام ي ولعفي الطالب أو األب أو في حال عدم التوقيع على نموذج اإلقرار أو رفض التوقيع عليه، فإن ذلك ال يُ  عفيه يُ  وال الطالبقواعد سلوك  ُمَدوَّ
  من ممتلكات مدارس مقاطعة أورانج العامة. من المحاسبة عن أي خسائر أو أضرار تقع ألّيٍ  كذلك
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نَةاإلقرار بشأن  •   قواعد سلوك الطالب ُمَدوَّ
نَةموجز  •   قواعد سلوك الطالب  ُمَدوَّ
  مقدمة •
  )FERPA( األسرةالجزء األول: القانون األمريكي للحقوق التعليمية وخصوصية  •

o الحقوق  
o اإلفصاح عن معلومات الدليل  

  ومسؤولياته حقوق الطالب الجزء الثاني: •
o حرية التعبير والكالم  
o أحكام المالذ اآلمن  
o المصاحبة للمناهج الدراسية. /المشاركة في األنشطة اإلضافية  

  لطالبالموجهة لخطارات اإلالجزء الثالث:  •
o   زي الطالب  
o .معايير سلوك الطالب عند استخدام وسائل النقل التي توفرها مدارس مقاطعة أورانج العامة  
o  ُّب عن الفصل الدراسيالتغي  
o  لهواتف المتحركةل الطالبسياسة استخدام   
o  ٍمن جرائم العنف المتعلقة بالمدرسة سياسة عدم التسامح مطلقًا مع أّي  
o المدرسة من بعاداإل  
o من المدرسة بعادالبدائل اإليجابية لإل  
o الممارسات التصالحية  
o الرسائل الجنسية  
o األعمال الُمرهقة  
o ما بعد المدرسة الثانوية /إخطار التسجيل الثنائي  
o العنف ضد العاملين في المدرسة  
o التهديدات أو حاالت اإلبالغ الكاذبة  

  هاالجزء الرابع: قانون االستجابة بتوقيع اإلجراءات التأديبية في المرحلة الثانوية وما بعد •
o  نظرة عامة عن قانون االستجابة بتوقيع اإلجراءات التأديبية  
o ) 1مخالفات المستوى األول (  

● :1D عدم االحترام  
● :1J  اللغة البذيئة أو المسيئة  /اإلباحيةالمواد  
● 1M  :عن المدرسة دون إذن التغيُّب  
● :1Q ش    التحرُّ
● 1R  :المزاح الخشن  
  ) 1تبعات مخالفات المستوى األول ( ●

o ) 2المخالفات التي تندرج ضمن المستوى الثاني.(  
● 2B : عدم االحترام  
● 2Gالتهديد/ التخويف :  
● 2Lالتنمُّر :  
● 2Q ش   : التحرُّ
● :2R ش الجنسي   التحرُّ
● 2S المزاح الخشن :  
  ) 2المستوى الثاني (مخالفات تبعات  ●

o  3( الثالثالمخالفات التي تندرج ضمن المستوى(.  
● 3A االعتداء الجسدي :  
● 3D عدم االحترام :  
● 3E االبتزاز :  
● 3G االلعاب النارية والمفرقعات :  
● 3Lخرين: التدخين واستخدام منتجات التبغ الخاصة باآل  
● 3P ر   :التنمُّ
● 3S ش الجنسي   :التحرُّ
● 3T  ألحد األشخاص: التهديد/ التخويف  
● 3V ش   :التحرُّ
● 3W األعمال الُمرهقة :  
● 3AA المزاح الخشن :  
  )3المستوى الثالث ( مخالفات تبعات ●

o ) 4المخالفات التي تندرج ضمن المستوى الرابع (  
● 4A المشروبات الكحولية:  
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● 4C التهديد والتخويف ألحد األشخاص :  
● 4D  :االعتداء بالضرب  
● 4E :تهديدات المدرسة  
● 4H  :األسلحة/ المعدات التخريبية  
● 4I: إحداث اضطرابات كبيرة داخل حرم المدرسة  
● 4L  ا: حاالت سوء السلوك الُمكررة ذات الطابع الخطير جد  
● 4M حاالت السرقة :  
● 4O ش الجنسي   :التحرُّ
● 4Pالجرائم الجنسية :  
● 4T أخرى :  
● 4V التنمُّر:  
● 4W ش   : التحرُّ
● 4X األعمال الُمرهقة :  
●  4Y:  الجسدياالعتداء  
● 4Z: االعتداء بالضرب  
● 4BB: االبتزاز  

  هاالجزء الخامس: قانون االستجابة بتوقيع اإلجراءات التأديبية في المرحلة الثانوية وما بعد •
o نظرة عامة عن قانون االستجابة بتوقيع اإلجراءات التأديبية  
o  1( األولالمخالفات التي تندرج ضمن المستوى(  

● 1E: قواعد الزي الرسمي  
● 1H : حاالت العصيان  
● 1I : .سوء السلوك داخل الحافلة أو وسائل النقل المدرسية  
● 1J : اللغة البذيئة أو الفاحشة أو المسيئة /المواد  
● 1KK: مخالفات األجهزة اإللكترونية  
● 1L: التأخير  
● 1M: عن المدرسة أو الفصل دون إذن  التغيُّب  
● 1Q: ش   التحرُّ
● 1R: المزاح الخشن  
  ) 1المستوى األول ( مخالفاتتبعات  ●

o ) 2المخالفات التي تندرج ضمن المستوى الثاني.(  
● 2F: السافر ديالتح /حاالت العصيان  
● 2G: التخويف /التهديد  
● 2M: حاالت سوء السلوك الجسيمة األخرى  
● 2O: ش   التحرُّ
● 2Q: مخالفات األجهزة اإللكترونية  
● 2S: المزاح الخشن  
  ) 2( ثانيالالمستوى مخالفات تبعات  ●

o  3( لثالثاالمخالفات التي تندرج ضمن المستوى.(  
● 3A: االعتداء الجسدي  
● 3D: عدم االحترام  
● 3G: النارية والمفرقعاتلعاب األ  
● 3H: السافر  ديالتح /لعصيانلالجسيمة حاالت ال  
● 3J: .حيازة المواد المحظورة  
● 3L:  خرينباآلالتدخين واستخدام منتجات التبغ الخاصة.  
● 3P: ر   التنمُّ
● 3Q: حاالت سوء السلوك الجسيمة األخرى  
● 3S: ش   الجنسي التحرُّ
● 3T: التخويف ألحد األشخاص /التهديد  
● 3V: ش   التحرُّ
● 3X: .سوء السلوك داخل الحافلة أو وسائل النقل المدرسية  
● 3AA: المزاح الخشن  

o ) 3تبعات المخالفات التي تندرج ضمن المستوى الثالث(
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o ) 4المخالفات التي تندرج ضمن المستوى الرابع(  
● 4A: المشروبات الكحولية  
● 4C: التخويف ألحد األشخاص /التهديد  
● 4D: االعتداء بالضرب  
● 4E: تهديدات المدرسة  
● 4H: المعدات التخريبية /األسلحة  
● 4I: إحداث اضطرابات كبيرة داخل حرم المدرسة  
● 4J: دوالر أمريكي أو أكثر) 300السرقة ( /االختالس  
● 4L:  احاالت سوء السلوك الُمكررة ذات الطابع الخطير جد  
● 4M: حاالت السرقة  
● 4O: ش   الجنسي التحرُّ
● 4P: الجرائم الجنسية  
● 4T: أخرى  
● 4V: التنمُّر  
● 4W: ش   التحرُّ
● 4Y: االعتداء الجسدي  
● 4Z: االعتداء بالضرب  
● 4BB: االبتزاز  
  )4( الرابعالمخالفات التي تندرج ضمن المستوى عات بت ●

  اإلجراءات التأديبيةخطوات  الجزء السادس: •
o  االبتدائية والثانوية) في المدارس 3الثالث (حتى ) 1األول (من  ياتاإلجراءات المتخذة حيال مخالفات المستو  
o  في المدارس االبتدائية والثانوية) 4(اإلجراءات المتخذة حيال مخالفات المستوى الرابع  
o .اإلجراءات المتخذة ضد الطالب الذين ارتكبوا مخالفات سوء سلوك المؤهلين للحصول على الخدمات بموجب قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة  
o ذوي االحتياجات الخاصة.كيين رياألممن قانون  504الذين ارتكبوا مخالفات سوء سلوك حسب أحكام الفقرة  اإلجراءات المتخذة ضد الطالب  
o إجراءات إعادة التسجيل الُمبكر للطالب المفصولين بالكامل  



 

  

 
نَة موجز   الطالب سلوك قواعد ُمدَوَّ



 

نَةموجز    قواعد سلوك الطالب ُمَدوَّ
نَةتتضمن  وسيجري التعامل معها عن طريق فرض بعض العقوبات  عد مخالفات المستوى األول أقلهن خطورةً مستويات من المخالفات. وتُ  عةقواعد سلوك الطالب أرب ُمدَوَّ

  .وفصله الطالب طردفي النظر  أوأيام  10لمدة  اإلبعادعد مخالفات المستوى الرابع أحد األسباب التي تستوجب عن مخالفات المستوى الرابع. وتُ  األقل شدةً 
  )4المستوى الرابع (  )3المستوى الثالث (  )2المستوى الثاني (  )1المستوى األول (

  الُمخدرات /المشروبات الكحولية  االعتداء الجسدي  دوالر أمريكي) 100أعمال التخريب (بقيمة أقل من   الغش
  أعمال الحريق الُمتعمد  االقتحام والدخول  عدم االحترام  تعطيل العمل داخل الفصل الدراسي

دوالر أمريكي حتى 100أعمال التخريب (التي تتراوح قيمتها ما بين   المشاجرة والعراك  السلوك غير المنضبط
  )اأمريكيً  ادوالرً  999

  التهديدات

  الجنسياالعتداء   عدم االحترام  التزوير  عدم االحترام
  التهديد بالمفرقعات  االبتزاز  المقامرة  قواعد الزي الرسمي

  الحرائق الكاذبة إنذارات  المشاجرة والعراك  حاالت العصيان الصغيرة  االمتناع عن الذهاب إلى غرفة االحتجاز
  األسلحة النارية واالنفجارات.  النارية والمفرقعاتلعاب األ  التخويف /التهديد  الكاذبة /المعلومات الُمضللة

التحريض على أعمال الشغب الكبيرة أو قيادة تلك األعمال أو   سافر الجسيمةال يتحدال /حاالت العصيان  السلوك داخل الحافلة المدرسيةحاالت سوء   حاالت العصيان
  المشاركة فيها.

  دوالر أمريكي أو أكثر) 300(السرقة  /االختالس  المنظمات غير القانونية  )اأمريكيً  ادوالرً  50السرقة (أقل من   حاالت سوء السلوك داخل الحافلة المدرسية
  األسلحة األخرى  حيازة المواد المحظورة  التجمعات غير الُمصرح بها  األلفاظ النابية

أو وسائل  الهواتف المتحركةمخالفات استخدام 
  التكنولوجيا

ر   تكرار حاالت سوء السلوك  تدخين منتجات التبغ  التنمُّ

  حاالت السرقة  )اأمريكيً  ادوالرً  299إلى  50سرقة (  حاالت سوء السلوك األخرى  التأخير
  االعتداء بالضرب  التعدي على ممتلكات الغير  االنضمام إلى عصابة  عن الفصل التغيُّب

ش  حاالت سوء السلوك األخرى ش  لانتهاك حظر التجوُّ   التحرُّ   الجنسي التحرُّ
رحاالت  ر أو وسائل التكنولوجيا المتحركةالهواتف مخالفات استخدام   غير المدعومة بأدلة التنمُّ   الجرائم الجنسية  التنمُّ
شحاالت  ش  غير المدعومة بأدلة التحرُّ   المبكرإعادة الدخول  مخالفة خطة  حاالت سوء السلوك الجسيمة األخرى  الجنسي التحرُّ

ش    سرقة المركبات اآللية  العدوان الجسدي  المزاح الخشن  التحرُّ
ش   المزاح الخشن   )أو أكثر دوالر أمريكي 1000اختالس (  الجنسي التحرُّ

  أخرى  التهديدات  

ر  االنضمام إلى عصابة     التنمُّ

ش   ش  التحرُّ   التحرُّ

  األعمال الُمرهقة  األعمال الُمرهقة  

  االعتداء الجسدي  إحداث شغب داخل الحافلة المدرسية  

  الجنسياالعتداء   أو وسائل التكنولوجيا الهواتف المتحركةمخالفات استخدام   

  انتهاك قواعد تكنولوجيا المنطقة التعليمية  انتهاك قواعد تكنولوجيا المنطقة التعليمية   

  االبتزاز  المزاح الخشن  

  التبعات الُمحتملة – )4المستوى الرابع (  الُمحتملةالتبعات  – )3المستوى الثالث (  التبعات الُمحتملة – )2المستوى الثاني (  التبعات الُمحتملة –) 1( المستوى األول
  االتصال بولي األمر  االتصال بولي األمر  االتصال بولي األمر  االتصال بولي األمر
  الطرد من المنطقة التعليمية  خطة السلوك /عقد  خطة السلوك /عقد  االستشارة والتوجيه

  الممارسات التصالحية  التصالحيةالممارسات   الممارسات التصالحية  التأنيب اللفظي
  اإلحالة إلى الخدمات اإلرشادية  رد الممتلكات  من المدرسة بعادالبديل اإليجابي لعملية اإل  الممارسات التصالحية

  عن المدرسة بعاداإل  من المدرسة. بعادالبديل اإليجابي لعملية اإل  التكليف ببعض األعمال الخاصة  التكليف ببعض األعمال الخاصة
  التسجيل في برنامج بديل   الحافلة المدرسية قاللاستمن الحرمان   االحتجاز  سحب االمتيازات

  التسجيل في مدرسة بديلة  عن المدرسة بعاداإل  مصادرة المواد الممنوعة  رد الممتلكات
  الحرمان من األنشطة اإلضافية للمناهج الدراسية  االحتجاز  رد الممتلكات  االحتجاز

   الحرمان من األنشطة اإلضافية للمناهج الدراسية  الحافلة المدرسية اللقاستمن  الحرمان  برنامج التدخلاإلحالة إلى 

   اإلحالة إلى برنامج التدخل  اإلحالة إلى برنامج التدخل  مصادرة المواد الممنوعة

   الممنوعة مصادرة المواد  النقل إلى فصل دراسي بديل  )2التحذير بشأن اإلحالة إلى المستوى الثاني (

   اإلحالة إلى الخدمات اإلرشادية  اإلحالة إلى الخدمات اإلرشادية 

   )4التحذير بشأن اإلحالة إلى المستوى الرابع (  )3التحذير بشأن اإلحالة إلى المستوى الثالث ( 

 
نَة      10  2020-2019قواعد سلوك الطالب للعام الدراسي  ُمدَوَّ



 

  

 مقدمة



 

نَةموجز    قواعد سلوك الطالب  ُمدَوَّ
  2020-2019للعام الدراسي 

  مقدمة
نَة) OCPS( مدارس مقاطعة أورانج العامةلقد أعدت  والعاملين في المدرسة في فهم إرشادات الحفاظ على  أولياء األمورومن الطالب  قواعد سلوك الطالب من أجل مساعدة كلٍّ  ُمدَوَّ

  والنظام داخل البيئة التعليمية.السالمة 
 

نَةوتسري  بما في ذلك  12من أطفال مرحلة ما قبل رياض األطفال وحتى طالب الصف  بدايةً ) OCPS( مدارس مقاطعة أورانج العامةقواعد سلوك الطالب على جميع طالب  ُمدَوَّ
مراكز تقنية في برامج التسجيل الثنائي أو برامج المدرسة المجتمعية لنقاط االعتماد في المرحلة  يرتادونمر المدرسة الذين طالب المدارس الثانوية وكذلك الطالب الذين هم في عُ 

  الثانوية.
 

نَةوبااللتزام بالقواعد ) OCPS( مدارس مقاطعة أورانج العامةطالب لجميع ينبغي    قواعد سلوك الطالب. ُمدَوَّ
  .داخل حرم المدرسة هوجودأثناء  •
  من وإلى المدرسة باستخدام المواصالت العامة.أثناء االنتقال  •
  المدرسة مثل الرحالت الميدانية واألنشطة البدنية وغيرها من األنشطة المماثلة وكذلكاها عترالفعاليات التي أثناء  •
  للوالية.أو قواعد المجلس التعليمي /ما تنص عليه قوانين والية فلوريدا ول وفقًا، في أي منطقة أخرى امناسبً  يكونحسبما  •

سلوك الطالب إلى إحداث مخاطر من الممكن أن يؤدي أو بالقرب منها وعندما يكون المدرسة في  تقعفرض اإلجراءات التأديبية على سلوكيات الطالب التي لطة ستمتلك المدارس 
لك، يجوز توقيع اإلجراء التأديبي على الطالب حسب االستجابة المنصوص عليها إلى ذ العاملين داخل المدرسة. إضافةً  خرين أواآلصحية أو مخاطر تتعلق بالسالمة والرفاهية للطالب 

نَةفي    يُرجى العلم بأنه قد تكون هناك تبعات إضافية عن طريق تنفيذ القانون في حالة السلوكيات واألفعال المخالفة للقانون. الطالب،قواعد سلوك  ُمدَوَّ
  

  الطالبإخطار المسؤولية المحدودة عن اإلشراف على 
30أو /قبل موعد المدرسة و دقيقة 30المسؤولية عن اإلشراف على الطالب الذين يصلون إلى حرم المدرسة في غضون أكثر من ) OCPS( مدارس مقاطعة أورانج العامة وموظفال يتحمل 

دقيقة بعد انتهاء النشاط الذي تنظمه  30 أو/دقيقة و 30 على تزيددقيقة قبل موعد بداية النشاط الذي تنظمه المدرسة أو الطالب الذين يظلون في حرم المدرسة بعد انتهاء موعد الدراسة بمدة 
عن المدرسة وهؤالء غير الُمصرح لهم بالمشاركة في األنشطة التي تنظمها ين بالغائالمسؤولية عن اإلشراف على الطالب ) OCPS( مدارس مقاطعة أورانج العامةالمدرسة. ال تتحمل 

من واجبات اإلشراف على  وبين الطالب داخل حرم المدرسة إلى أّيٍ ) OCPS( مدارس مقاطعة أورانج العامةة أو العادية بين العاملين في يَّ ِض رَ المدرسة. وال تؤدي عمليات التواصل العَ 
  .آنفًاي اإلشراف على أطفالهم بعد انتهاء الفترات الزمنية المذكورة ) OCPS( مدارس مقاطعة أورانج العامةأولياء األمور االعتماد على موظفي  /الطالب. وال يجوز لآلباء

 
من األفعال أو السلوكيات التي قد تحدث داخل حرم مدارس  في توقيع اإلجراءات التأديبية على أّيٍ ) OCPS( مدارس مقاطعة أورانج العامةالفقرة من صالحية  ههذد أي مما ذُكر في قيِّ وال يُ 

  مقاطعة أورانج العامة.
  بيان عدم التمييز وفرص التوظيف المتكافئة لمدارس مقاطعة أورانج العامة

 وأالدين  وأاللون  وأ قرالعِ ق بعمليات القبول والعالج والتوظيف في أي من البرامج أو األنشطة استنادًا إلى ال يميز مجلس اإلدارة التعليمي لمقاطعة أورانج بوالية فلوريدا فيما يتعل
القانون. يهتم األشخاص مها رِّ جيمن األسباب التي  ذلك غير وأالتوجهات الجنسية  وأالمعلومات الوراثية  وأدرجة اإلعاقة  وأالحالة االجتماعية  وأالموطن األصلي  وأالجنس  وأالعمر 

  بمسائل االمتثال: فرص التوظيف المتكافئة ،32801فلوريدا  ،أورالندو ستريت،دابليو، ميليا  445التالي ذكرهم في مركز رونالد بلوكر للقيادة التربوية، 
 )4073173200): كيشارا كوانز (Title IXمنسق القانون ( وينزي؛: تاجوانا لي 504 منسق الفقرة ذوي االحتياجات الخاصة. األمريكيينمنسق فرص التوظيف المتكافئة قانون 
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 :األول الجزء

 األسرة وخصوصية التعليمية للحقوق األمريكي القانون 
)FERPA( 



 )FERPA( األسرة وخصوصية التعليمية للحقوق األمريكي القانون: األول الجزء  

نَة قواعد سلوك الطالب للعام الدراسي       14  2020-2019ُمدَوَّ

   

   

 

لك بعض الحقوق فيما يتعلق بسجالت الطالب التعليمية. وتتضمن تلك  ، يكفل) FERPA، فإن القانون األمريكي للحقوق التعليمية وخصوصية األسرة (الً مؤه اأو طالبً  بًاأ /بصفتك ولي أمر
  الحقوق ما يلي:

 
من اليوم الذي تتسلم فيه المدرسة طلب االطالع على تلك السجالت وفحصها. ينبغي  بدايةً  ًمايو 45جعة سجالت الطالب التعليمية واالطالع عليها في غضون االحق في مر -1

جري مدير المدرسة الترتيبات الالزمة لعملية الفحص وسيخطرك بالموعد لك تقديم طلب خطي إلى مدير المدرسة مع تحديد السجالت التي ترغب في االطالع عليها. سيُ 
  ع على السجالت.والمكان الذي يمكنك فيه االطال

 
إلى المدير بشأن الجزء  بًاخطاتحتوي على معلومات غير صحيحة أو ُمضللة. ينبغي لك أن ترسل  كونهاالحق في إجراء التعديالت على السجالت التعليمية للطالب في حال  -2

المدرسة لطلبك إجراء التعديالت على السجل،  بتستجلم  وإذا ،افيهوأن تحدد سبب عدم دقة أو خطأ المعلومات الواردة  ،من السجالت الذي ترغب في إجراء التعديالت عليه
ك المدرسة بعدم االستجابة لطلب التعديل، فستخطرك المدرسة بقرارها وستعلمك بشأن حقك في حضور جلسة مناقشة بشأن طلب التعديل. وإذا ما تمخضت الجلسة عن تمسُّ 

ة األخطاء أو األجزاء غير الدقيقة. يجب أن تظل المذكرة في إعدادات السجالت توضح وجهة نظره بشأن طبيع األب أو الطالب المؤهل إدخال مذكرة /إنه يجوز لولي األمرف
) FERPAاألمريكي للحقوق التعليمية وخصوصية األسرة (ض عليه. يُرجى العلم بأنه يجوز االستناد إلى أي تعديالت تطرأ على القانون محفوظة مع الجزء من السجل الُمعترَ 

نَةفي االعتراض على البيانات غير الدقيقة ال من الصفوف أو اآلراء أو القرارات  إلى تلك التعديالت من أجل االعتراض على أّيٍ  االستناد يجوزفي السجل التعليمي، وال  ُمدَوَّ
) يتطلب فقط من FERPAصدر القانون األمريكي للحقوق التعليمية وخصوصية األسرة ( هالغرض الذي من أجل المدرسة بشأن الطالب. إن الموضوعية التي تصدرها

القواعد التأديبية ومحددات عملية المدرسة تنفيذ ممارسات عادلة بشأن االحتفاظ بالسجالت وعدم مخالفة المعايير واإلجراءات الُمعتمدة بشأن عمليات التقييم األكاديمي، و
اآلباء  /) ال تسري على طلبات أولياء األمورFERPAالتعديل التي تطرأ على القانون األمريكي للحقوق التعليمية وخصوصية األسرة (جراءات إيل. إضافة إلى ذلك فإن التسج

  ) بعقد جلسة لمناقشة هذا الشأن.FERPAبشأن تعديل السجالت التعليمية، والمدرسة غير ُملزمة بموجب أحكام قانون (
 

ه القانون األمريكي للحقوق الحق في الموافقة على اإلفصاح عن بعض المعلومات الُمحددة للهوية الُمتضمنة في السجالت التعليمية للطالب باستثناء الحد الذي يسمح ب -3
ز بموجبها اإلفصاح عن المعلومات دون الحصول وهناك حالة استثناء وحيدة يجو ) باإلفصاح دون الحصول على اإلذن والموافقة.FERPAالتعليمية وخصوصية األسرة (

ن من قبل المنطقة التعليمية قصد بعبارة "العاملين في المدرسة" أي شخص ُمعيَّ على الموافقة وهي اإلفصاح إلى العاملين في المدرسة ذوي المصالح التعليمية المشروعة. ويُ 
األشخاص أو الشركات الذين تعاقدت معهم المنطقة التعليمية عن  الً فضين يختارهم مجلس المدرسة في منصب مدير، أو مشرف أو معلم أو معاون، وكذلك األشخاص الذ

من أجل الوفاء  " المصلحة التعليمية المشروعة إذا ما احتاج إلى مراجعة السجالت التعليمية واالطالع عليهاالموظف في المدرسةالمهام الُمحددة. ويمتلك " ضبعإلجراء 
إلى ذلك، يجوز اإلفصاح عن المعلومات الُمحددة لهوية األشخاص دون الحصول على الموافقة أو اإلذن وذلك إلى العاملين المناسبين  مسؤوليتها الوظيفية. إضافةً  /بمسؤوليته

 نحيطكماستغالل األطفال. سوء أو في حاالت أوامر استدعاء قانونية وفي حاالت التقاضي التي تتطلب الحضور اإللزامي للمدرسة  في حاالت الطواري من أجل الوفاء بأي
 سجالت تعليمية وال يجوز اإلفصاح عنها إال ما كان بموجب أّيٍ تُعد ) FERPAالسجالت التأديبية بموجب القانون األمريكي للحقوق التعليمية وخصوصية األسرة ( بأن: علًما

 .آنفًامن الحاالت المستثناة المذكورة 
عليمية أمام وزارة التربية والتعليم األمريكية بشأن حاالت اإلخفاق المزعومة ضد المدرسة بشأن االلتزام بأحكام القانون األمريكي للحقوق التالحق في رفع الشكاوى  -4

  ) هو:FERPAعنوان المكتب الذي يتولى تنفيذ أحكام القانون األمريكي للحقوق التعليمية وخصوصية األسرة (و). FERPAوخصوصية األسرة (
 

  مكتب االمتثال لسياسة األسرة
  400وزارة التعليم األمريكية، 

  ماريالند أفينيو، جنوب غرب واشنطن العاصمة
4605-20202  

-  
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  اإلفصاح عن معلومات الدليل
  وهي ال تندرج ضمن المعلومات السرية. السجالت المدرسية لطفلك في "يمكن العثور على المعلومات التالية (والتي تُعرف أيًضا باسم "معلومات الدليل

 
10خطيًا في غضون  -التي يتنظم بها طفلك-لم تُخطر مدير المدرسة  ماعلى موافقتك ) OCPS( أورانج العامةمدارس مقاطعة يجوز اإلفصاح عن معلومات هذا الدليل دون حصول 

 هبأن يُرجى العلم: )https:/ / ocps.net/ students_and_parents( اإللكترونيع قالموم اإلخطار العام عن طريق إكمال النموذج الموجود على من تسلُّ  ديالميالأيام وفقًا للتاريخ 
بوالية فلوريدا مع أي من الهيئات المتعاقد معها وحسب سياسة ) OCPS( مدارس مقاطعة أورانج العامةعلى النحو الذي يسمح به مجلس  فقط مشاركة معلومات الدليلري يجس

  .التي تحمل عنوان "سجالت الطالب" )JRA( المجلس
 

  قد تتضمن معلومات الدليل ما يلي:

 
  ،اسم الطالب •

  ،عنوانه •

  ،أرقام الهاتف، إذا كانت مذكورة •

  ،اسم آخر مدرسة أو برنامج التحق به الطالب •

  ،تواريخ الحضور في مدارس المقاطعة •

  ،االمشاركة في األنشطة والرياضات الُمعترف بها رسمي  •

  ،مةلَّ سَ تَ شهادات الدبلوم والشهادات واألوسمة المُ  •

  ،تاريخ التخرج •

  ،تاريخ ومحل الميالد •

  ،الفيدرالي لموظفي التجنيد العسكري الحصول على أرقام هواتف طالب المدارس الثانويةيُجيز القانون  •

 
الطالب  /ولي األمر /األب أو الطالب المؤهل إلغاء موافقته على اإلفصاح عن معلومات الدليل وذلك باتباع الخطوات التالية المنصوص عليها. إذا ما قرر األب /يمكن لولي األمر

من البائعين التابعين للغير فيما يتعلق بأشياء ى رسائل بريد إلكتروني من أّيٍ الطالب المؤهل قد ال يتلقَّ  /ولي األمر /موافقته على اإلفصاح عن معلومات الدليل، فإن األبالمؤهل إلغاء 
  ك.مثل خواتم الصفوف، والكتب السنوية، وصور الفصل، والمعسكرات الصيفية وبرامج ما بعد المدرسة، وغير ذل



 

  

  الطالب حقوق: الثاني الجزء
 ومسؤولياته
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  بيئة تعليمية آمنة وإيجابية ومنفتحة

  مسؤوليات الطالب  حقوق الطالب

  الحفاظ على الذوق العام الذي يدعم بيئة التعلم اإليجابية  توفر بيئة تعليمية إيجابية الحضور إلى مدرسةٍ 

 قادرين على تلبية احتياجات الطالب والتعامل مع مخاوفهم نيكونوتعيين موظفين داخل المدرسة 
  التعبير عن االحتياجات والمخاوف بطريقة مناسبة

نَةاإللمام بمحتويات  نَةاتباع اإلرشادات الواردة في   قواعد سلوك الطالب ُمدَوَّ   قواعد سلوك الطالب ُمدَوَّ

  الحضور

  مسؤوليات الطالب  حقوق الطالب

  بشأن حاالت الغياب والتأخير. ةاالطالع على سياسات مجلس المدرسة وقواعد المدرس
  الحضور إلى الفصول الدراسية في المواعيد الُمحددة

  شرح أو توثيق سبب الغياب  استئناف القرارات المتعلقة بالغياب

تنفيذ األعمال واألنشطة داخل الفصل الدراسي في غضون الفترات الزمنية المناسبة بعد حاالت   الُمهلة الزمنية المناسبة. في غضونكمالها إواإليقاف  /التغيُّبطلب األعمال بعد حاالت 
  اإليقاف الُمسببة. /الغياب

  االستشارة

  مسؤوليات الطالب  حقوق الطالب

  أجل عمليات التطوير الشخصية والتعليمية.استخدام هذا الدليل اإلرشادي من   االطالع على خدمات اإلرشاد التي تقدمها المدرسة

  حجز مواعيد االستشارات مسبقًا باستثناء حاالت الطواري.  الوصول إلى خدمات االستشارات الفردية والجماعية

  العمل التعاوني مع العاملين في المدرسة  طلب االستشارة

  المنهج الدراسي

  مسؤوليات الطالب  حقوق الطالب

  طلب البرامج األكاديمية والبرامج اإلضافية على المنهج التي تتوافق مع قدرات الطالب  الخاص بالمعلم في بداية فترة التقييم. تلقي معيار التقييم

  طلب المساعدة من العاملين في المدرسة في اختيار الدورات التعليمية  معرفة أوصاف الدورات التعليمية

  ز والعنصريةالتعاون مع المعلمين لتحقيق جو خاٍل من التحيُّ   ز والعنصريةخاٍل من التحيُّ ي العلم من المعلمين المختصين في جو تلقِّ 

 المشاركة في برامج المهارات األساسية في المدارس االبتدائية والمتوسطة والمدارس الثانوية
  المهارات األساسيةتقان إبذل الجهد من أجل 

  الصفوف

  مسؤوليات الطالب  حقوق الطالب

  معايير التقييم الخاص بالمعلم في بداية فترة التقييم. يتلقِّ 
  االطالع على معايير التقييم

  رضية.أو اإلخفاقات الُمحتملة في حاالت األعمال غير المُ  /من حاالت اإلخفاق ي اإلخطارات بشأن أّيٍ تلقِّ 
أجل تحسين األعمال الجهود من جميع  لوبذالوفاء بالمعايير األكاديمية التي تتوافق مع قدرات الطالب 
  رضية.غير المُ 

  حرية التعبير والكالم

  مسؤوليات الطالب  حقوق الطالب

التعبير عن وجهات النظر بالتحدث أو الكتابة ولكن دون التفحش، أو القيام باألعمال التخريبية، أو 
  أو األعمال المهينة. ،األعمال المسيئة

التي قد تؤدي إلى إعاقة  اتيربوالتعفي التعبير عن وجهات نظرهم واالمتناع عن الكالم  خريناحترام حق اآل
  .والرفاهيةمن أضرار السالمة  ذلك غيرأو باآلخرين البيئة التعليمية أو إحداث األذى 

  م الوالء.سَ المشاركة في االحتفاالت الوطنية ومع ذلك يحق للطالب عدم المشاركة في ترديد قَ 
  بكل احترام أثناء االحتفاالت الوطنيةالتصرف 

  احترام المعتقدات الدينية للغير.
  التي تسخر من المعتقدات الدينية.نشطة األواالمتناع عن خرين لآلاحترام المعتقدات الدينية 

  لألنشطة والحصول على اإلذن الالزم لها وتنفيذها على نحو يتوافق مع أهداف المدرسة.التخطيط   ع بسالم في أرض المدرسة مع مراعاة اللوائح الفيدرالية ولوائح الوالية واللوائح المحلية.التجمُّ 

  إعداد المنشورات وتوزيعها كجزء من العملية التعليمية.في المساعدة 
اتباع قواعد الصحافة المسؤولة تحت أشراف أحد المستشارين بما في ذلك السعي وراء المعلومات الكاملة عن 

  .باحيةاإلالموضوعات واالمتناع عن نشر األكاذيب والمواد 

شالحماية من    الجنسي التحرُّ
شاالمتناع عن  ممتلكات مدارس مقاطعة والجنسي بالطالب والعاملين وأعضاء المجتمع في بنايات  التحرُّ

  أورانج العامة.

  حقوق الخصوصية والملكية

  مسؤوليات الطالب  حقوق الطالب

االستمتاع بالخصوصية فيما يتعلق بالمتعلقات الشخصية ما لم يكن لدى العاملين في المدرسة السبب الذي يجعلهم
أو بموجب سياسة مجلس المدرسة، المواد المحظورة بموجب القانون  ىحدإيعتقدون أن الطالب في حيازته 

  للتفتيش.) OCPS( مدارس مقاطعة أورانج العامةويخضع أي شخص داخل البنايات التابعة ل

 
  من المواد المحظورة بموجب القانون أو سياسة مجلس المدرسة عن المدرسة أو أنشطتها. إبعاد أّيٍ 

  خرينلآلاحترام الملكية الشخصية   احترام الملكية الشخصية
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  أحكام المالذ اآلمن
نَةأو األشخاص الُمتعاقد معهم وأن يسلمه المواد الممنوعة غير المسموح بها حسبما تنص عليه  ةالمدرسموظفي يجوز ألي طالب أن يلجأ إلى أي من  قواعد سلوك الطالب وما لم  ُمدَوَّ

نَةمن المواد المحظورة بموجب  من عمليات التحقيق من قبل المسؤولين والعاملين في المدرسة بخصوص حيازة أحد األفراد ألّيٍ  تنفيذ أّيٍ  يجرِ  قواعد سلوك الطالب، يُعفى أي طالب  ُمدَوَّ
المدرسة أو غيرهم من  موظفيمن  يبدأ التحقيق عندما ترد معلومات إلى أّيٍ  رسة.المدمن المسؤولين أو العاملين في  من تلك المواد إلى أّيٍ  من اإلجراءات التأديبية طالما قام بتسليم أّيٍ 

نَةمن المواد المحظورة بموجب  من الطالب ألّيٍ  األشخاص المتعاقد معهم بحيازة أّيٍ    قواعد سلوك الطالب. ُمدَوَّ
  كان ذلك مسموًحا به. م المادة من المدرسة متىوستقوم المدرسة بعمل الترتيبات مع ولي أمر الطالب لتسلُّ 

 
يجوز للطالب  نهفإمن المواد المحظورة مثل الُمخدرات أو األسلحة أو غيرها من المواد الممنوعة داخل بنايات المدرسة بما في ذلك حافلة المدرسة،  وإذا اكتشف الطالب وجود أّيٍ 

نَةل همنعد هذا اإلبالغ من قبل الطالب مخالفة اكتشفه. وال يُ المدرسة أو األشخاص الُمتعاقد معهم واإلبالغ عما  موظفيالتواصل مع أحد  قواعد سلوك الطالب. وينبغي للعاملين  ُمدَوَّ
  ي بشأن البالغ.ك بالسياسات واإلجراءات الُمتبعة فيما يتعلق بإجراء المزيد من التحقيق والتقّصِ والمسؤولين في المدرسة التمسُّ 

 
األسلحة النارية والُمخدرات والمواد المتفجرة. وال تُعد المواد المحظورة حيازة  سبيل المثال ال الحصر علىالُمحددة ي حال ارتكاب بعض المخالفات يجوز االتصال بقوات إنفاذ القانون ف

نَةبموجب    قواعد سلوك الطالب التي يتم اكتشافها أثناء عملية التفتيش العشوائي محمية بموجب أحكام المالذ اآلمن. ُمدَوَّ
 

  المصاحبة للمناهج الدراسية. /المشاركة في األنشطة اإلضافية
  المصاحبة للمناهج الدراسية وكذلك البرامج الرياضية، ينبغي للطالب االمتثال لما يلي: /من أجل المشاركة في األنشطة اإلضافية

المصاحبة للمناهج الدراسية إذا ما  /سارية. يُحرم الطالب من المشاركة في األنشطة اإلضافيةالسياسات الُمطبقة من قبل مجلس المدرسة وكذلك المعايير الخاصة بالمدرسة والقوانين ال
ي من الضروري أن يفهم جميع الطالب أن التوقعات السلوكية الُملقاة على عاتقهم من قبل المدرسة قد تمتد إلى خارج الفصل الدراسومن المخالفات الُمحددة المستوجبة للتأديب.  ياأاقترف 

 ياأإذا ارتكب فصل أي طالب  بحقها فيسة وحرم المدرسة. وبموجب قوانين والية فلوريدا، يجوز لمجلس المدرسة أن يحرم الطالب من امتيازات المشاركة. إضافة إلى ذلك، تحتفظ المدر
نَةمن المخالفات المحظورة بموجب    داخل المدرسة أو الُمجتمع. متعطيل النظاقواعد السلوك التي من شأنها أن تؤدي إلى  ُمدَوَّ

 
نقل  يجرِ المصاحبة للمناهج الدراسية إذا ما شارك الطالب في الرياضة ذاتها في مدرسة أخرى أثناء نفس العام الدراسي ما لم  /من األنشطة اإلضافية يجوز للطالب المشاركة في أّيٍ 

رات في الوصاية التي تتم بأمر من المحكمة. ال رضة للتأثير نتيجة لألوامر العسكرية أو التغيُّ الطالب أو كان عُ والد  /ولي أمر وفيتُ دور الرعاية أو  ىحدإالطالب نتيجة للتسجيل في 
  المصاحبة للمناهج الدراسية بسبب توقعات التحاقه بالتجنيد ما لم يُحسم أمره نهائيًا. /يجوز أن تتأثر أحقية الطالب في المشاركة في األنشطة اإلضافية

 
 /في األنشطة اإلضافيةن والمشاركء م نظام قضاء األحداث بالتعاون مع المسؤولين في المدرسة من أجل المحافظة على المعايير الخاصة بسلوكيات جميع الطالب بما في ذلك هؤاليلتز

 /من المشاركة في األنشطة اإلضافية وف يُستبعدسفا بأي جناية أو ُمخالفة مشابهة من قبل النائب العام، المصاحبة للمناهج الدراسية. مع األخذ في االعتبار أن أي طالب يجري اتهامه رسمي 
حضار نسخة حد على األقل. وإذا تم التوصل إلى أن الطالب غير مذنب، أو إذا رفضت المحكمة التهم الموجهة إليه، فإنه يجوز إعادة الطالب بعد إواالمصاحبة للمناهج الدراسية لمدة عام 

المصاحبة للمناهج الدراسية إذا ما قضت المحكمة بمنع تسجيل الطالب في بيئة المدرسة  /إلى ذلك فإنه يحق للطالب المشاركة في األنشطة اإلضافية من قرار المحكمة في هذا الشأن. إضافةً 
  التقليدية.

 
المصاحبة للمناهج الدراسية لمدة عام واحد على  /في األنشطة اإلضافية من المشاركة) سيُحرم 3المستوى الثالث (من مخالفات األعمال الُمرهقة التي تندرج ضمن  ياأوأي طالب يرتكب 

بقية تسجيله ل واطالمصاحبة للمناهج الدراسية  /في األنشطة اإلضافية من المشاركةمن مخالفات األعمال الُمرهقة التي تندرج ضمن المستوى الرابع سيُحرم  ياأاألقل. وأي طالب يرتكب 
  في مدارس مقاطعة أورانج العامة.

 
نَةوال يتضمن أي شيء في هذا الجزء من    أو الشخص الُمعين أو نظام قضاء األحداث. /الحالية الممنوحة للمراقبالصالحيات قواعد سلوك الطالب ما يحول دون ممارسة  ُمدَوَّ

 
المصاحبة للمناهج الدراسية لدى مجلس مدارس مقاطعة أورانج العامة، بوالية فلوريدا، وسياسة نظام األحداث،  /باألنشطة اإلضافيةيمكن العثور على المزيد من المعلومات الُمتعلقة 

    لألنشطة اإلضافية.
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  قواعد السلوك القويم
مكتب المنطقة  ووموظفبها وأولياء األمور واآلباء، والمجتمع ن ووالعاملفي هذه العملية هم الطفل وإدارة المدرسة ن ووالمشارك ،تؤتي عملية تعليم األطفال ثمارها من خالل المشاركة

  المشاركة من الحاالت النشطة التي تتضمن مشاركة المسؤوليات والتواصل الفعال والترحيب بالمشاركة.التعليمية. وتُعد 

عملية كة رامما يجعل الش ؛دائًما الموقفوال يكون التوافق سيد  ،دائًما كما نريدال تسير عندما يعمل األشخاص معًا ويكون بينهم توافق، تتم عملية الشراكة بكل سهولة. ولكن األمور 
متحضر ذلك أن األطفال يتعلمون من أجل تحقيق إمكاناتهم عندما نتفق على الكيفية التي يمكننا من خاللها االعتراض. علينا التحلي باألسلوب ال ؛صعبة. وتُعد الشراكة من األمور القوية

  أثناء الحوار.

مع كثيًرا عن تصرفات ضارة مثل المشاجرات على الطرقات والعنف الجسدي والقوالب النمطية العرقية . نسعندما نفقدهاغالبًا ما نشعر بأهمية األسلوب القويم وآداب التعامل 
منا مجتمعين ومنفردين. وهي تتخطى ُمجرد  إنها تعني اإلجماع على ما يصب في مصلحة كلٍّ  ،فقط غياب الضرر واألذىعني تواالفتراءات. ولكن األسلوب القويم وآداب التعامل ال 

ال. وال تعني أننا على صواب من  مأ مأو نحبه ممن خالل سلوكياتنا بغض النظر عما إذا كنا نعرفهخرين لآلتعكس مدى احترامنا  إنها"شكًرا لك". و من فضلك" " بعبارات مثلالتلفظ 
  من إلقاء اللوم على اآلخرين. الً فينا بالمسؤولية عن تصرفاته بد دواحيتحلى كل االنتقاد أو التعليقات. إنها تعني الثقة والطيبة وأن نع مستخدم من أجل ة، كما أنها ال تُ يالناحية السياس

  ر أننا نعمل معًا من أجل مصلحة أطفال هذا المجتمع.بعًضا، فإننا نحتاج إلى تذكُّ  ناعندما نتواصل مع بعض

باء وجميع أعضاء اآلومور األولياء أوكذلك ) OCPS( مدارس مقاطعة أورانج العامةفي ولين ؤومسيطالبنا جميعًا طالبًا وعاملين )  OCPS( مدارس مقاطعة أورانج العامةوعليه، فإن مجلس 
  المجتمع بأن:

  طوال الوقت.في معامالتنا نتحلى جميعًا بالكياسة واالحترام  . 1
  ويعني ذلك:

  اإلنصات الجيد وإظهار االحترام عندما يعبر اآلخرون عن آرائهم التي قد تكون مختلفة عن آرائنا. •
  لدينا من آراء ومخاوف في هدوء دون رفع الصوت أو استخدام األلفاظ أو اإليحاءات النابية أو السباب. عماأن نعبر  •

  أن نتراحم فيما بيننا ونتعامل بكل لطف وطيبة. . 2
  ويعني ذلك:

  .انيعاملوكما نحب أن خرين اآلأن نعامل  •
  .خرينباآلاالمتناع عن التهديدات أو إحداث الضرر أو األذى البدني  •
  .همأو بممتلكاتخرين اآلباالمتناع عن التهديدات أو إحداث الضرر  •
راالمتناع  •   .من هذه التصرفات في حضورنا وأال نسمح ألي أحد بأن يقوم بأّيٍ خرين اآلأو االستخفاف أو مضايقة  التنمُّ
  .خريناآلا مع أو تواصلننا يثأحادمن  اللسان في أّيٍ  ةأال نتطرق إلى اإلهانة وفحش القول وبذاء •

  التحلي بالمسؤولية عن تصرفاتنا. . 3
  ويعني ذلك:

  أن نتشارك المعلومات بكل أمانة. •
  الغضب.عن االمتناع  •
  .أال نعطل العملية التعليمية داخل الفصل أو أي عمل آخر أو أي منطقة عامة في المدرسة أو المنشأة التعليمية •

  .التعاون فيما بيننا . 4
  ويعني ذلك:

  .المدرسة فيما يتعلق بالدخول والزيارةاإلذعان لقواعد  •
  .احترام االلتزامات الشرعية والمواعيد الزمنية التي نصادفها •
عندما ترد إلينا معلومات من شأنها أن تساعد في بلوغ الهدف العام. ويتضمن ذلك المعلومات المتعلقة بأمور السالمة والتقدم  اأن نُخطر بعضنا بعضً  •

  عمل الطالب أو الفعاليات المجتمعية التي من شأنها أن تؤثر على المدرسة. فيي قد تؤثر رات التاألكاديمي والتغيُّ 
  وجه إلينا األسئلة.أن نجيب عندما تُ  •
  أن نفهم أن األمور ال تسير دائًما كما يحلو لنا. •

 

  سلطة وتنفيذ قواعد السلوك القويم
 مدارس مقاطعة أورانج العامةفي ن ون والمسؤولووالعاملفي ذلك الطالب  المشاركة بماتعتمد سلطة وتنفيذ قواعد السلوك القويم بشكل أساسي على اإلرادة الفردية والجماعية لألطراف 

)OCPS (السلوكيات. ولذا:مع تلك  التعاملأولياء األمور وجميع أعضاء المجتمع. ومع ذلك، يحتاج األشخاص لمعرفة كيفية التعامل مع السلوكيات غير القومية وكيف سيجري  /واآلباء  
ذلك السلوك إلى أحد أفراد اإلدارة المختصين في السلوك القويم ينبغي له اإلبالغ عن  قواعد يخالف الذي التعامل من لنوع تعرض أنها /أنه يعتقد الذي الطالب فإن -1

 . المدرسة  
أنها تعرض ألي نوع من التعامل أو السلوك الذي يخالف قواعد السلوك القويم، ينبغي له اإلبالغ عن ذلك /األب أو عضو المجتمع الذي يعتقد أنه /وفيما يتعلق بولي األمر -2

  والمسؤولين.السلوك إلى المشرف المباشر على طاقم العاملين 
  يخالف قواعد السلوك القويم، ينبغي له اتباع اإلرشادات التالية:الذي أنها تعرض لنوع من التعامل  /والموظف الذي يعتقد أنه-3

  إذا كان هناك تهديد بشأن أي خطر شخصي، يجوز للموظف التواصل مع قوات إنفاذ القانون. •
 -يوجد داخل بنايات المنطقة التعليمية دون الحصول على إذن وتصريح-يجوز ألفراد األمن والمسؤولين في المدرسة إصدار التوجيهات إلى أي شخص  •

التخريب  أو يتعمدخر آلشخص  ياجسدبمغادرة البناية. أي شخص يهدد أو يحاول عرقلة العمليات داخل المدرسة أو المنطقة التعليمية أو يسبب إيذاء 
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 نوبات غضب جنونية، يجوز توجيه األوامر له بمغادرة البنايات والمقارنتابه تأو ألفاظ نابية أو إيحاءات فاحشة أو  عالٍ يصدر عنه صوت و أواإلتالف، 
  وفي الحال، يمكن استدعاء قوات إنفاذ القانون. إذا لم يغادر هذا الشخص طواعيةً ووذلك من قبل أفراد األمن والمسؤولين. 

نواع إذا تضمنت أي مكالمة هاتفية جرى تسجيلها عن طريق خاصية الرد اآللي أو تضمنت أي رسالة بريد إلكتروني أو رسالة صوتية أو أي نوع من أ •
  ظف ملزًما بالرد على تلك الرسالة.بذيئة، ال يكون المو اأو ألفاظً  انابية أو فاحشة أو تهديدً  األفاظً المحادثات الخطية 

  إذا كان هناك تهديد بشأن أي خطر شخصي، يجوز للموظف التواصل مع قوات إنفاذ القانون. •
  مشرفها على الفور أو بأفراد األمن في المنطقة التعليمية. /يحتفظ الموظف بالرسالة ويتصل بمشرفة •

ه إليه جِّ وشتائم، ينبغي للموظف الذي وُ  اسبابً  هينة أو بصوت مرتفع أو تضمن حديثهبطريقة مُ إذا استخدم أي من العامة بعض األلفاظ النابية أو تحدث  •
  الحديث اتخاذ اإلجراءات التالية:

  هدوء وأدب. كلبأن يطلب من الشخص التحدث بأسلوب متأدب وذلك  •
  نهي االجتماع أو المؤتمر أو المحادثة الهاتفية.ويُ واإلهانات، يقوم الموظف بتذكر المتحدث على نحو مناسب  بالسإذا استمر ذلك الشخص في  •

ذلك المتحدث مغادرة أن يطلب من  لالمسؤوالشخص و أإذا كان االجتماع أو المؤتمر في أحد مقار المنطقة التعليمية، يطلب الموظف من اإلداري  •
  مقر المنطقة التعليمية على الفور.

  اإلجراءات الضرورية والالزمة. التخاذالشخص المسؤول قوات إنفاذ القانون  إذا لم يغادر المتحدث المقار، يُخطر اإلداري أو •



 

  

 
 لطالبالموجهة ل خطاراتاإل: الثالث الجزء
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  زي الطالب 
األنشطة ة قلعروكذلك تعزيز البيئة التعليمية اإليجابية وعدم  وسالمتهمفي تعزيز صحتهم ) OCPS( مدارس مقاطعة أورانج العامةأن يساهم الزي والمالبس التي يرتديها طالب  يجب

لمدارس العامة لمقاطعة أورانج ما سير العملية التعليمية داخل المدرسة. وتسري القواعد والمعايير المتعلقة بالزي الرسمي والمالبس على جميع الطالب الذين ينتظمون في ا وأالتعليمية 
  من حاالت االستثناء إلى المدير. ءات التي يمنحها مدير المدرسة. يُقدم أي طلب بشأن أّيٍ بعض االستثنارد تلم 

 وتكون الكتفين، فوق البنطلون حمالتا تكون أن يجب المثال، سبيل على. أجلها من متمِّ صُ  التي الطريقة مع يتوافق الذي النحو على المالبس ارتداء يجب -1
  .خارجية مالبس وكأنها الداخلية المالبس من أّيٍ  كشف وعدم جيدًا، مربوطة واألحزمة الخصر، منطقة حول مشدودة البنطلونات

  .فاضحة مالبس أنها برتاعتُ  ما إذا مالئمة غير رقع على تحتوي أو ممزقة أو مثقوبة مالبس أي بارتداء سمحيُ  ال -2

  الرأس.عند وضع اليدين أعلى  انبينالجوينبغي أال تتعرى منطقة البطن  -3

في أيام ها ؤارتداالمصاحبة للمناهج الدراسية التي تنظمها المدرسة، فإنه يجوز  /فيما يتعلق بالمالبس التي يجري ارتداؤها أثناء المشاركة في األنشطة اإلضافية -4
تتضمن مالبس التشجيع أو مالبس فرق التدريب أو زي الدراسة العادية وذلك عندما يتم الحصول على موافقة المسؤول أو المدرب أو المدير. واألمثلة على ذلك 

  الفرق، وكذلك قمصان الفرق وغيرها.

  غير مالئمة. تثير الغرائزافة أو التي تُعد المالبس الضيقة جدًا أو الشفَّ  -5

الجنسية أو التي توحي بالجنس، والعبارات أو  المجوهرات أو رسم الوشوم والشارات و/أومن مالبس العصابات  من المعدات وارتداء أّيٍ  كما يحظر حيازة أّيٍ  -6
   .ج للعنف أو االضطرابات داخل المدرسةو المتعلقة بالمخدرات والكحوليات والتبغ أو التي تروِّ أ باحيةالرسومات اإل

 -على سبيل المثال ال الحصر-ال يجوز ارتداء أغطية الرأس داخل حرم المدرسة أثناء اليوم الدراسي ما لم يتم اعتمادها من قبل المدير. وتتضمن أغطية الرأس -7
  سية وغيرها.أو النظارات الشم القلنسوة أو كاب الدش اذأو الرداء  أو الباندانا أو البونيهاتالقبعات وأقنعة الوجه أو وشاح الرأس، 

  األحزمة أو الجيوب أو الُمعلقة بالمحافظ.من ال يجوز ارتداء السالسل الُمتدلية من الرقبة أو -8

  حادة.أجزاء ال يجوز ارتداء أي من المجوهرات التي تحتوي على -9

  عن منتصف الفخذين. ورتشالوالفساتين والتنّورات وكذلك يل اوالسريجب أال يقل طول -10

  بوصات على األكتاف. 3تغطي المالبس مسافة يجب أن -11

  ح بارتداء ما يلي: مسيجب ارتداء األحذية. يُ  -12
A. ) صندل ثونغK-8(  

B. ) أحذية الكعبK-12(  

C. ) الصابوهاتK-8(  

D. عالية الرقبة (الحذية األK-12(  

  المشرف الرئيسي.للمدارس الفردية تنفيذ سياسة الزي الرسمي للمدرسة مع المشاركة المجتمعية وموافقة يجوز  -13

نَةويخضع أي طالب يخالف السياسة المعمول بها فيما يتعلق بالزي الرسمي إلى اإلجراءات التأديبية المنصوص عليها في  -07) (2[(د) (قواعد سلوك الطالب وكذلك الفقرة  ُمدَوَّ
الحد األدنى من المعايير ويجوز ها وصفبي من قوانين والية فلوريدا. يُتوقع من المدارس الفردية استخدام إرشادات الوالية والمنطقة التعليمية فيما يتعلق بالمالبس والزي الرسم ]1006

  إجراء التعديالت بعد اعتمادها من قبل المشرف الرئيسي.
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  معايير سلوك الطالب عند استخدام وسائل النقل التي توفرها مدارس مقاطعة أورانج العامة.
 األنشطة أو الميدانية، الرحالت أجل من سواء للطالب اآلمن االنتقال عملية توفير في ) OCPS(مدارس مقاطعة أورانج العامة تبذلها التي المستمرة للجهود ونتيجة

 إلى باإلضافة المدرسية الحافلة داخل الطالب سلوك تحكم التي التالية بالمعايير االلتزام الطالب من يُتوقع المنازل، وإلى من وذلك األنشطة من غيرها وأ الرياضية
نَة أحكام   .الطالب سلوك قواعد ُمدَوَّ

  إطاعة تعليمات سائق الحافلة في جميع األوقات. -1
  الوقوف بعيدًا عن الطريق عند انتظار الحافلة. -2
  في مكان انتظار الحافلة قبل الموعد الُمحدد بخمس دقائق. وجودال -3
  الحافلة. عناالبتعاد بضع خطوات  -4
  الحافلة الُمخصصة فقط.ركوب  -5
  والمغادرة من المكان الُمخصص النتظار الحافلة.الركوب  -6
  التصرف على نحو سليم أثناء انتظار الحافلة. -7
  تزويد مراقب الحافلة أو مشغلها باالسم الصحيح عند االستفسار عنه. -8
  الجلوس طوال الوقت عندما تكون الحافلة ُمتحركة وارتداء حزام األمان المثبت بالكرسي كلما أمكن. -9

  حفاظ على الهدوء والصمت عندما تكون أضواء السقف مفتوحة.ال -10
  الحفاظ على الهدوء والصمت عند عبور تقاطعات السكة الحديد. -11
  القاذُورات داخل الحافلة.لقاء إاالمتناع عن  -12
  لم تكن تتعلق باألنشطة المدرسية. عدم اصطحاب الزواحف والحشرات والحيوانات والكائنات البحرية (الحية أو الميتة) داخل الحافلة، ما -13
  التلويح بطريقة مسيئة من داخل الحافلة. عناالمتناع -14
  االمتناع عن استخدام اإليحاءات أو العبارات النابية أو الفاحشة.-15
  االمتناع عن التخريب واإلتالف. -16
  عدم إلقاء أي شيء من نوافذ الحافلة. -17
  .خريناآلوسرعتها سواء لك أو للركاب  اصرفات التي تعطل نظام عملية النقل وأمانهاالمتناع عن السلوكيات أو الت -18
أو تلك التي تنظمها المدارس طالما أن  ) OCPS( مدارس مقاطعة أورانج العامةبيُسمح للطالب باستخدام األجهزة اإللكترونية أثناء عملية النقل الخاصة  -19

  أذن واحدة خالية من أي سماعات وذلك لسماع التوجيهات. -على األقل-يستخدم سماعات األذن مع وجود  الطالب
  .سمح باستخدام ألواح التزلج داخل حافلة المدرسةال يُ  -20

نَةمخالفات ألحكام ستخدم التسجيالت من أجل تحديد أي العديد من الحافالت على أجهزة تسجيل مثبتة بها. يمكن تصوير الطالب في أي وقت أثناء ركوبه الحافلة. وقد تُ  تحتوي  ُمدَوَّ
نَةأو غيرها من أحكام نفًا آمن المعايير المذكورة  قواعد سلوك الطالب. وقد تكون مخالفات أّيٍ    أو المدرسة.ة فلالحاأو طرده من ب الالطبعاد إقواعد سلوك الطالب سببًا في  ُمدَوَّ
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  المسؤول والتكنولوجيا المسموح بها للطالبسياسة استخدام اإلنترنت: اتفاقية االستخدام 
بأنه ينبغي حصول جميع الطالب ) OCPS( مدارس مقاطعة أورانج العامة. وتؤمن لطالبا تحتضن، نتاجيةإوبتوفير بيئة تعليمية آمنة وإيجابية  ) OCPS( مدارس مقاطعة أورانج العامةتلتزم 

هذبة وغير مخالفة للقوانين. تتضمن هذه الوثيقة واإلنترنت والدخول على الشبكة) وذلك عندما يتصرفون على نحو مسؤول وفعال وبطريقة مُ األجهزة  أيعلى وسائل التكنولوجيا الحديثة (
  اتفاقية االستخدام المسؤول والتكنولوجيا المسموح بها للطالب وهي تسري على الطالب الذين يستخدمون خدمات اإلنترنت.

 
  األغراض التعليمية

أن تتوافق مع معايير المناهج الدراسية للمنطقة التعليمية ومعايير والية فلوريدا.  يجبجرى توفير إمكانية الوصول إلى وسائل التكنولوجيا الحديثة من أجل األغراض التعليمية ولقد 
مثل اإلبداع والتفكير النقدي، وحل المشكالت الطالب  لدىلحادي والعشرين وتتضمن عبارة "األغراض التعليمية" األنشطة األكاديمية التي تعمل مباشرة على تحسين مهارات القرن ا

  والتواصل والتعاون.
 

نَةويُتوقع من الطالب االلتزام بالقواعد المنصوص عليها في    قواعد سلوك الطالب وأحكام القانون فيما يتعلق باستخدام شبكة اإلنترنت والوصول إلى الموارد المتاحة عليها. ُمدَوَّ
 

عبر اإلنترنت في أي من ها ؤشرا يجوز للطالب استخدام اإلنترنت من أجل األغراض التجارية. ويعني ذلك أنه ال يجوز لهم عرض المنتجات أو الخدمات أو توفيرها أو ال
  من الموارد التي توفرها المنطقة التعليمية. المدارس وذلك باستخدام أّيٍ 

 
  دخول الطالب على اإلنترنت 

. وبما يتوافق مع أحكام القانون الطالب إمكانية دخول على اإلنترنت تحت اإلشراف وذلك أثناء وجودهم في الفصل الدراسي أو مركز الوسائط المتعددة أو معمل الحاسب اآللييُمنح جميع 
مدارس مقاطعة جميع موارد شبكة اإلنترنت التي توفرها  فإن، (COPPA)، وكذلك قانون حماية خصوصية األطفال على اإلنترنت (CIPA) األمريكي لحماية األطفال على اإلنترنت

  دون حجب. ةمن ذلك، فإن هذا ال يحول دون إمكانية وجود بعض المواقع غير المناسب وبالرغم ُمفلترة) OCPS( أورانج العامة
من المواد اإلباحية  لألغراض التعليمية فقط وال يجوز لهم الدخول على أّيٍ ) OCPS( مدارس مقاطعة أورانج العامةوينبغي للطالب استخدام خدمات الوصول إلى اإلنترنت التي توفرها 

  .خريناآلأو الفاحشة، أو دعم األعمال المخالفة للقانون أو مناصرة العنف أو التمييز ضد 
 

  ولةؤالمساالستخدامات 
لطالب الحفاظ على سرية البيانات لفيما يتعلق باستخدامات اإلنترنت. وينبغي ولية ؤبالمس، يُتوقع من الطالب التحلي لجميعا تحتضنمن أجل ضمان توفير بيئة تعليمية آمنة وإيجابية وبناءة 

التكنولوجيا من أجل  من محاوالت استخدام وسائل المرور والعناوين وأرقام الهواتف وتواريخ الميالد وغيرها من البيانات الُمحددة للهوية. وينبغي للطالب اإلبالغ عن أّيٍ  مثل كلمات
  قد يجعله يشعر بعدم االرتياح.خر آأو مضايقتهم أو أي من العاملين والموظفين وكذلك اإلبالغ عن أي شخص خرين اآلإيذاء الطالب 

من أجل ) OCPS( مدارس مقاطعة أورانج العامةها ال يجوز للطالب تسجيل الدخول إلى أي حسابات أخرى بخالف حساباتهم وال يجوز لهم استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة التي توفر
أو في أعمال خر آشراء المشروبات الكحولية أو المشاركة في األنشطة اإلجرامية للعصابات أو تهديد سالمة أي شخص  وأالمشاركة في األعمال غير المشروعة مثل بيع الُمخدرات 

رالقرصنة السيبرانية أو في    اإللكتروني. التنمُّ
  واللغة غير المناسبةاأللفاظ 

عن خرين اآل. ال يجوز للطالب استخدام األلفاظ أو اللغة غير المناسبة أو مضايقة امناسبً  يكوناء حسبما وتقديم النقد البنَّ  ،بكل احترام باستخدام لغة مناسبةخرين اآلينبغي للطالب معاملة 
ل، وال مشاركة المعلومات الخاصة عن األشخاص أو المؤسسة، أو مشاركة الرسائل الخاصة دون إذن الشخص الُمرسِ عمد أو نشر األكاذيب بكل رعونة، أو المعلومات التشهيرية حول 

  الغير أو إرسال الرسائل الجنسية.
  تأمين النظام

بمراجعة األعمال أو األنشطة التي يقومون بها من خالل ) OCPS( مدارس مقاطعة أورانج العامةلأو أي من موظفي تقنية المعلومات التابعين ول ؤمسيسمح جميع الطالب ألي معلم أو 
بشبكة اإلنترنت لمدارس  موذلك في أي وقت. ينبغي للطالب طلب اإلذن قبل ربط جهازه) OCPS(مدارس مقاطعة أورانج العامةالجهاز اإللكتروني الذي توفره المدرسة أو عبر شبكة 

  معتمدة من قبل المنطقة التعليمية.) OCPS(مدارس مقاطعة أورانج العامةهزة المستخدمة عبر شبكة جميع األج أنمقاطعة أورانج العامة، وأن يتأكد من 
  

أي من البرامج أو التطبيقات أو سمح للطالب باستخدام وسائل التكنولوجيا من أجل الوصول إلى سجالت الطالب الخاصة أو سجالت الصفوف الدراسية الخاصة بالطالب أو تحميل ال يُ 
د أو تجاوز أو إتالف أو تعطيل أو تعديل أو إساءة الوصول إلى نشر فيروسات الحاسب عن عمباالمتدادات أو اإلضافات غير الُمصرح بها وذلك على أجهزة المدرسة، وال يسمح لهم 

  شبكة مدارس مقاطعة أورانج العامة.
 

  عن الفصل الدراسي التغيُّب
غير الُمبررة. ومع ذلك، إذا ما الغياب أو التأخير  نتيجة ألي من حاالتب الالطبعاد إبموجب أحكام القانون، ال يجوز للمدرسة المدرسة إلى  الحضورإذا كان من المفروض على الطالب 

ر عليه حضور بعض الفصول، يمكن للمدرسة اتخاذ بعض اإلجراءات ب بشكل مؤقت عن حضور الفصول الدراسية أو تعذَّ وصل الطالب إلى المدرسة ثم غادر حرم المدرسة، وتغيَّ 
  .التغيُّبالتأديبية ضد الطالب نتيجة لهذا 

جميع الطالب وتواريخ ميالدهم وجنسهم وأرقام التأمين سماء أن المشرف إبالغ إدارة فلوريدا للسالمة على الطرق السريعة والمركبات اآللية عن وتتطلب أحكام قانون والية فلوريدا م
فقدان رخص القيادة الخاصة بهم أو يوًما. قد يتعرض هؤالء الطالب إلى  90مرة في أي فترة  15) الذين وصلت حاالت غيابهم دون عذر إلى ًماعا 14-18االجتماعي الخاصة بهم (

بين من قبل المدرسة وبموجب تشريعات وقوانين والية فلوريدا. إضافة إلى ذلك يخضع جميع بروا متغيِّ يحرمون من االمتيازات الممنوحة لهم بشأن الحصول على رخصة قيادة إذا اعتُ 
  تبعة بموجب النظام القضائي.المُ إلجراءات لأولياء أمور الطالب الذين يتغيبون عن المدرسة  /آباء

  حيازة المواد غير المشروعة
أو بيعها أو توزيعها داخل أرض المدرسة أو في أي من األنشطة تعاطيها أو المشروبات الكحولية أو /بموجب قوانين الوالية، يُحظر على الطالب الحيازة غير المشروعة للمواد الُمخدرة و

  التي تنظمها المدرسة.
 

  )OCPS( مدارس مقاطعة أورانج العامة ة النارية داخل مقارِّ حيازة األسلح
جلب األسلحة النارية  ، من قوانين والية فلوريدا)943أي طالب أو زائر (باستثناء قوات إنفاذ القانون حسب التعريف الوارد في الفصل على ) OCPS(مدارس مقاطعة أورانج العامةتحظر 
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  ذلك على سبيل المثال حيازة أو حمل األسلحة النارية أو األسلحة سواء مع الشخص أو في مركبته أو في حاوية أو غيرها من وسائل النقل. المدرسة ويتضمنأو األسلحة داخل 
 

  في الخزائن الموجودة في المدرسة بالطالب والبحثأماكن االنتظار الخاصة 
أو /وة فوفصالم بالطالتفتيش أي من سيارات  ملكية خاصة بنظام المدرسة ويحق لسلطات المدرسة) OCPS(العامةمدارس مقاطعة أورانج تُعد جميع أماكن االنتظار والخزائن داخل 

يستخدم أحد -كل طالب لخدرة. وينبغي خزائنهم وذلك من أجل الحفاظ على صحة وسالمة ورعاية الطالب. ويتضمن ذلك استخدام الكالب البوليسية للكشف عن الُمخدرات أو المواد المُ 
مدارس مقاطعة باستخدام خزانة  /التوقيع على طلب صف السيارة -من الخزائن التي توفرها المدرسة الصف سيارته أو يستخدم أي ) OCPS(مدارس مقاطعة أورانج العامةبالخاصة  البنايات

باإلقرار والموافقة على األحكام كشرط مسبق في نظير إصدار شارات صف السيارات الخاصة وأن يتنازل عن المسؤولية وذلك التفتيش ومنح الموافقة من أجل ) OCPS(أورانج العامة
نَةالمدرسة شكوك معقولة بشأن انتهاك القانون أو موظفي لدى  نكا إذاأو خزائنهم /خزائن الطالب. كما سيجري فحص سيارات الطالب المصفوفة و أو/بالطالب و قواعد سلوك  ُمدَوَّ

  .التفتيشعمليات التنظيف الدورية للخزائن ضمن عمليات  عدالطالب. وال تُ 

  تفتيش األفراد 
وسالمتهم وأمنهم. ولتحقيق هذه الغاية، أعدت  الحاجة إلى احترام حقوق األشخاص وفي الوقت ذاته حماية جميع الطالب والعاملين في المدرسة) OCPS(مدارس مقاطعة أورانج العامةتعي 

بشأن عملية التفتيش اإللكتروني العشوائي باستخدام جهاز الكشف عن المعادن اليدوي وأجهزة التفتيش اليدوية في المدارس  اتشغيلي  اإرشادي  الً دلي) OCPS(العامةمدارس مقاطعة أورانج 
لتفتيش. وفيما ل) OCPS( مدارس مقاطعة أورانج العامةل بنايات داخموجود كواحدة من سبل المساعدة في الحفاظ على أمن وسالمة البيئة التعليمية في مقاطعة أورانج. ويخضع أي فرد 

بها تفتيش أي طالب وما لديه من متعلقات إذا ما توفر لديها شك معقول بانتهاكه ألحكام القانون أو ولين ؤوالمسيتعلق بعمليات التحقيق التأديبي للطالب، فإنه يجوز للعاملين في المدرسة 
نَة   قواعد سلوك الطالب. ُمدَوَّ

  من قبل الطالب الهواتف المتحركةسياسة استخدام 
شريطة أن يظل الهاتف ُمغلقًا  نفذ بعد اليوم الدراسي أو غيرها من األنشطة المتعلقة بالمدرسةأثناء وجوده داخل بنايات المدرسة وفي األنشطة التي تُ متحرك يجوز ألي طالب حيازة هاتف 

  .أخرى ض إلجراءات تأديبيةأو التعرُّ /و متحركالتتسبب أي انتهاكات لهذه السياسة في مصادرة الهاتف  دراسة وقدالأثناء ساعات  أخبومُ 
 

  .متحركالم الهاتف في حال مصادرة الهاتف، يقوم ولي األمر أو األب بالترتيب مع إدارة المدرسة لتسلُّ 
أو غيرها من األجهزة اإللكترونية التي يجلبها الطالب داخل مقر  هاو تلفأأو فقدانها  الهواتف المتحركةعن حاالت سرقة ولية ؤمسأي ) OCPS( مدارس مقاطعة أورانج العامةوال تتحمل 

  المدرسة.
 

من  م أي طلب بشأن أّيٍ لمدرسة. يُقدَّ بعض االستثناءات التي يمنحها مدير ارد توتسري هذه القواعد والمعايير على جميع الطالب الذين ينتظمون في المدارس العامة لمقاطعة أورانج ما لم 
  حاالت االستثناء إلى المدير.

 

  من جرائم العنف المتعلقة بالمدرسة سياسة عدم التسامح مطلقًا مع أّيٍ 
المدارس العامة لمقاطعة أورانج إلى توفير من قوانين والية فلوريدا، التي تحمل عنوان "سياسة عدم التسامح الُمطلق مع الجرائم واالضطهاد"، تسعى ) 1006-13(بموجب أحكام الفقرة 

س على استخدام الوسائل احالة السالمة داخل المدرسة وتشجع المدرلمن التصرفات التي تشكل تهديدًا  بيئة تعليمية آمنة وداعمة داخل المدارس وكذلك حماية الطالب والعاملين من أّيٍ 
قانون. وال تهدف سياسة عدم التسامح الُمطلق إلى أن يجري تطبيقها على نحو صارم على بعض تصرفات سوء السلوك أو المخالفات البديلة من أجل الطرد أو اإلحالة إلى هيئات إنفاذ ال

لومات، يُرجى الرجوع إلى رق أو درجة اإلعاقة. لمزيٍد من المعتطبيق سياسة عدم التسامح الُمطلق على جميع الطالب بإنصاف بغض النظر عن الحالة االقتصادية أو العِ  يجببل البسيطة 
  ) التي بعنوان "سياسة عدم التسامح الُمطلق مع الجرائم المتعلقة بالمدرسة".JICسياسة مجلس المدرسة (

  المدرسة من بعاداإل
نَةتتضمن  من المدرسة، فإنه يُحرم من حضور  بعادلإل الطالبخارج المدرسة. إذا ما تعرض إلى الطالب بعاد إقواعد سلوك الطالب وصفًا لبعض المخالفات التي قد تؤدي إلى  ُمدَوَّ

  البرامج أو الفعاليات الرياضية التي تنظمها المدرسة.أو المدرسة وأي من األنشطة 
 

من جموعة م) للطالب A2Sبرنامج () وذلك استنادًا إلى نوع المخالفة التي تستوجب التأديب. يوفر A2Sالمدرسة ( من بعادلعملية اإل لةمج البدياالبريجوز تأهيل الطالب ألي من 
وفي الوقت ذاته توفير تثقيف لبناء الشخصية من أجل الحياة والتدريب على المهارات االجتماعية.  ،من أجل إنجاز الواجبات التي يكلفهم بها المعلمونة لهيكوالمُ اإلجراءات البديلة اآلمنة 

  ).A2Sاألب والطالب من أجل مناقشة عملية برنامج ( /لها الطالب مع ولي األمر عالتابدرسة ، تنسق إدارة الم(A2S)ومن أجل تأهيل الطالب إلى برنامج 

  من المدرسة بعادالبدائل اإليجابية لإل
الفريدة للطالب الذين ارتكبوا جريمة ) عبارة عن مبادرة قصيرة المدى في موقع الفصل الدراسي تهدف إلى تلبية االحتياجات PASSمن المدرسة ( بعادالبديل اإليجابي لعملية اإلرنامج ب

خصية والسلوكيات الُمعززة للمجتمع مع سلوكية على مستوى المدرسة. وتساعد مكونات الفصل الدراسي الطالب في تطوير المزيد من مهارات التواصل الفعّال، وكذلك مبادئ تنمية الش
ُمصممة  )PASSستخدم بما يتوافق مع مكونات الفصل الدراسي. ومكونات برنامج () الممارسات التصالحية ويُ PASSمتابعة المسار األكاديمي داخل الفصل الدراسي. يتضمن برنامج (

نَةمن أجل تعزيز  لك ). وتعتمد عمليات التسجيل تPASSالذين لديهم وثائق إحالة رسمية تسجيل الطالب في برنامج (ن ياإلداريقواعد سلوك الطالب. وال يجوز ألي شخص سوى  ُمدَوَّ
نَةالتعامل الفعّال مع حاالت مخالفة بن يواإلداريأيام ال تتجاوز عشرة أيام في مرة التسجيل الواحدة. ويتمثل الهدف من هذا البرنامج في السماح للمدارس عدة على أساس دوري ل  ُمدَوَّ

  قواعد سلوك الطالب التي ال تستوجب إقصاء أو إبعاد الطالب خارج بيئة المدرسة.

  التصالحية الممارسات
) الذين ارتبكوا مخالفات 12-6في الصفوف ( برنامج الممارسات التصالحية الُمصمم من أجل التعامل مع االحتياجات الفردية للطالب) OCPS(مدارس مقاطعة أورانج العامةنفذت 

نَةسلوكية غير عنيفة حسب   -وذلك على سبيل المثال ال الحصر-قواعد سلوك الطالب. وتتضمن الحوادث التي قد تحيل صاحبها إلى المشاركة في برامج الممارسات التصالحية  ُمدَوَّ
شالُمخدرات، وتعاطي  /تناول المشروبات الكحولية والمعتدي وعضو من الضحية ة من الجنسي أو المخالفات الجنسية الصغيرة وحاالت السرقة. وتتشكل الدوائر التصالحي التحرُّ

  المنسق). /الناظر /أعضاء المدرسة (المدير
 

فريق نظام الرعاية الصحية، وهو يتضمن ويتمثل الهدف من برامج الممارسات التصالحية في احترام سالمة المجتمع والفهم المنظم الذي يعزز نقاط قوة منهج المشاركين والموظفين و
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لية اعفتطوير مهارات تواصل أكثر  فيوضوح التوقعات المحددة ومقاييس النتائج المستهدفة من أجل مساعدة الشباب كل ب) ويحدد MTSSد المستويات (متعدالممارسات نظام الدعم 
الناجح لبرنامج الممارسات التصالحية أن يكون من . ويمكن للتنفيذ اهأساسهو من اعتبار أن الطالب  الً أساس المشكلة بده وصفبالمنهج على الموقف  هذاعززة للمجتمع. ويُركز وسلوكيات مُ 

  التأديبية المناسبة. اإلجراءاتمن اإليقاف الخارجي، والطرد وغيرها من  الً النتائج المقبولة بد
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  محاكاة األسلحة
عليها رسومات ألسلحة نارية أو تعبر عن رات اكسسوإمالبس أو  الرتدائه أيال يجوز تعرض الطالب ألي من اإلجراءات التأديبية لمجرد محاكاته استخدام أي سالح ناري أثناء اللعب أو 

  :رأي بخصوص التعديل الثاني للحقوق. وتتضمن محاكاة األسلحة أثناء اللعب على سبيل المثال ال الحصر

 
  سالح ناري. جزء منها، أو غيرها من األطعمة من أجل محاكاة استخدام سالح أوالتي جرى استهالك التلويح بالمعجنات  •

  ) بوصتين أو أقل.2حيازة أي من ألعاب األسلحة التي بطول ( •

  .احيازة أي من ألعاب األسلحة المصنوعة من البالستيك أو المكعبات التي تجمع مع بعضها بعضً  •

  اإلشارة باألصبع أو باليد لمحاكاة استخدام سالح أو سالح ناري. •

  ا من أدوات الكتابة والرسم لمحاكاة استخدام األسلحة واألسلحة النارية.استخدام القلم الرصاص أو القلم الجاف أو غيره •
 

تعليم الطالب أو تسبب في إيذاء بدني ومع ذلك يجوز تعرض الطالب لإلجراءات التأديبية إذا ما قام بمحاكاة استخدام األسلحة أثناء اللعب أو إذا ما أدى هذا اللعب إلى عرقلة
بما في ذلك اإلحالة إلى العدالة البالطالتي يتعرض لها عات بالتمن التعرض لإليذاء البدني. وال بد أن تكون درجة خطورة خر آأو تسبب في إخافة أي شخص خر آلشخص 

لمشابهة. إذا ما تعرض الطالب للتأديب مناسبة لدرجة خطورة المخالفة ومتوافقة مع سياسات مجلس المدرسة التي تسري على المخالفات احداث ألاالجنائية أو نظام قضاء 
  ولي أمر الطالب أو والده.ببسبب ذلك السلوك، يقوم مدير المدرسة أو من ينوب عنه باالتصال 

  العقاب البدني
  من عمليات العقاب البدني داخل المنطقة التعليمية. قيام اإلدارة بتنفيذ أّيٍ ) OCPS(مدارس مقاطعة أورانج العامةتحظر 

 

ر شو التنمُّ   التحرُّ
رمن قوانين والية فلوريدا التي بعنوان "حظر ) 1006-147(بموجب أحكام الفقرة  شو التنمُّ ) التي بعنوان" المدارس اآلمنة"، يلتزم مجلس ADD( " وكذلك سياسة مجلس المدرسةالتحرُّ

شو التنمُّرمن حاالت  وذلك ضد أّيٍ  مدارس مقاطعة أورانج بوالية فلوريدا بحماية طالبه وموظفيه والمتقدمين بطلبات لاللتحاق كان سببه أو نوعه. ويؤمن  اوالتمييز العنصري أي  التحرُّ
شمجلس المدرسة أنه من حق جميع الطالب والعاملين أن ينعموا بتجربة مدرسية آمنة وعادلة وخالية من  ش. وفيما يتعلق باالدعاءات الُمثبتة لحاالت التحرُّ رو التحرُّ والتمييز، فلن  التنمُّ

شر أو عي أنه تعرض للتنمُّ عد من مسوغات توقيع اإلجراءات التأديبية. وأي طالب يدَّ يجري التسامح معها، وستُ  من قبل طالب آخر، فإنه يجوز له اتباع إجراءات التظلم الخاصة  التحرُّ
  رسة أو َمن ينوب عنه.بالطالب الُمطبقة لدى المدرسة، كما يجوز له تقديم شكوى مباشرةً إلى مدير المد

  الرسائل الجنسية
نَة) التي بعنوان " JICبما يتوافق مع سياسة مجلس المدرسة ( فلوريدا، تشير الرسائل الجنسية إلى استخدام  ، من قوانين والية)847-0141(قواعد سلوك الطالب" وكذلك الفقرة  ُمدَوَّ

باحية. لن اإلالئقة أو البذيئة أو غير الجنسية أو الرسائل الصور أو العادة إرسال أو عرض أو االحتفاظ أو تخزين أو نشر أي من الحاسب اآللي أو األجهزة اإللكترونية من أجل إرسال أو إ
ة أو األنشطة الدراسية أو داخل ساعات الدراسيتم التسامح مع حاالت الرسائل الجنسية وسيجري التعامل معها على أنها أحد مسوغات توقيع اإلجراءات التأديبية على الطالب وذلك أثناء 

على السالمة الشخصية أو  -على نحو سلبي-داخل البنايات التابعة لمجلس المدرسة أو بعد انتهاء ساعات اليوم الدراسي وذلك إذا كان السلوك يؤثر  وجودالحرم المدرسة أو خارجه أو أثناء 
  .سالمة األشخاص التابعين للمدرسة، أو يؤثر على سير العملية اإلدارية أو المناخ العام داخل المدرسة أو العملية أو التجربة التعليمية
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  األعمال الُمرهقة 
  "12-6داخل المدارس الثانوية في الصفوف من  األعمال الُمرهقة حظر" من قوانين والية فلوريدا التي تحمل عنوان) 1006-135( بما يتوافق مع أحكام الفقرة

نَة) التي بعنوان " JICوكذلك سياسة مجلس المدرسة ( األعمال من سلوكيات وأنشطة  بحماية طالبها من أّيٍ ) OCPS(مدارس مقاطعة أورانج العامةقواعد سلوك الطالب"، تلتزم  ُمدَوَّ
أو هيئة تابعة للمدرسة. وفيما يتعلق باالدعاءات  نادٍ وخارجها وذلك إذا كانت حاالت سوء السلوك تتعلق بالمشاركة أو العضوية في ياتها ناوبفي أي وقت داخل منشآت المدرسة  الُمرهقة

من الغير الذين ترد إليهم أي  أب أو أّيٍ  /ي طالب أو موظف أو ولي أمرألعد من مسوغات توقيع اإلجراءات التأديبية. ينبغي الُمثبتة لحاالت المضايقات، فلن يجري التسامح معها، وستُ 
  ،غهوية الُمبلِّ  دون تحديداألعمال الُمرهقة أو َمن ينوب عنه مباشرةً. تتم عمليات اإلبالغ عن حاالت عنها إبالغ المدير أي من األعمال الُمرهقة معلومات أو مشاركات في 

 

لغرض االنضمام  12 -6ض الصحة العقلية أو البدنية أو سالمة الطالب في المدرسة للخطر في أي من الصفوف من ويقصد باألعمال الُمرهقة أي من التصرفات أو المواقف التي تُعرِّ 
الضغط أو إكراه  -على سبيل المثال ال الحصر-وتتضمن األعمال الُمرهقة  .12إلى  6الصفوف من أو االلتحاق بأي من النوادي أو الجمعيات التي تعمل بموافقة المدرسة في أي من 

ا بار على القيام بنشاط بدني من شأنه أن يؤثر سلبً الطالب على مخالفة قوانين الوالية أو قوانين والية فلوريدا، وإكراههم على تناول الطعام والخمور والُمخدرات وغيرها من المواد واإلج
. وال تتضمن األعمال الُمرهقة المسابقات التعرض ألي من العواملد والضرب والوسم بالنار أو لْ من األعمال الوحشية ذات الطابع البدني مثل الجَ  ذلك غيرعلى صحة الطالب وسالمته أو 

  تحقيق هدف مشروع وقانوني. الرياضية الُمعتادة أو غيرها من المنافسات والمسابقات المشابهة وأي نشاط أو تصرف يسعى إلى
  ضمنها هذه السياسة.كما أن الحصول على الموافقة أو اإلذن أو افتراض المجازفة من قبل أي شخص يخضع لألعمال الُمرهقة ال يخفف من خطورة المحظورات التي تت

  التمييز الجنسي
مدارس مقاطعة "الفرص التعليمية المتكافئة"، تلتزم  )التي بعنوانJBوكذلك سياسة مجلس المدرسة ( 1972من التعديالت على قانون التعليم لسنة ) Title IX() 9طبقًا للفصل التاسع (

عذر االتفاق مع المفاهيم بحماية جميع طالبها وموظفيها والمتقدمين من أجل التسجيل من أعمال التمييز الجنسي بما في ذلك التمييز المستند إلى تحديد النوع أو ت) OCPS( أورانج العامة
شبتجربة مدرسية آمنة وعادلة وخالية من  بأنه من حق جميع الطالب والعاملين أن ينعموا) OCPS(مدارس مقاطعة أورانج العامةالنمطية للرجولة واألنوثة. وتؤمن  . وفيما يتعلق التحرُّ

عي أنه تعرض للتميز الجنسي من قبل طالب آخر، فإنه يجوز له عد من مسوغات توقيع اإلجراءات التأديبية. وأي طالب يدَّ باالدعاءات الُمثبتة لحاالت التمييز، فلن يجري التسامح معها، وستُ 
  ) من القانون.9صة بالطالب الُمطبقة لدى المدرسة، كما يجوز له تقديم شكوى مباشرةً إلى منسق الفصل التاسع (اتباع إجراءات التظلم الخا

  ما بعد المدرسة الثانوية /إخطار التسجيل الثنائي
نَةفي برامج التسجيل الثنائي إلى ن والمشاركيخضع الطالب  نَةو) OCPS(مقاطعة أورانج العامةمدارس من قبل  ةقواعد سلوك الطالب الُمطبق ُمدَوَّ قواعد سلوك الطالب للمؤسسة  ُمدَوَّ

وذلك إلى مدارس ما بعد التعليم  ) OCPS(مدارس مقاطعة أورانج العامةاإلبالغ عن أي من المخالفات التي تستوجب التأديب والتي تقع داخل حرم  وينبغي ،األنشطةالجامعية المشاركة في 
من المخالفات التي تستوجب التأديب والتي قد  افإن أي ذلك الثانوي المشاركة والمسجل بها الطالب في برامج التسجيل الثنائي، وقد يتسبب ذلك في إقصاء الطالب من البرنامج. إضافة إلى 

  وذلك إلجراء المزيد من التحقيق والتقصي.) OCPS(مدارس مقاطعة أورانج العامةري اإلبالغ عنها إلى تحدث داخل حرم مؤسسة التعليم ما بعد الثانوي ال بد وأن يج

  العنف ضد العاملين في المدرسة
اسة داخل المدرسة أو إيقافه د معهم أو المتطوعين من مسوغات إيقاف الطالب عن الدرتعاقَ أو األشخاص المُ ) OCPS(مدارس مقاطعة أورانج العامةعد العنف ضد أي من العاملين في يُ 

  كما يمكن أن يتسبب ذلك أيًضا في توقيع بعض العقوبات الجنائية. ،من قبل المدرسةعليه خارجها أو طرده من المدرسة أو توقيع أي من اإلجراءات التأديبية األخرى 
 

  التهديدات أو حاالت اإلبالغ الكاذبة
بما يشمل ممتلكات المدرسة أو  من قوانين والية فلوريدا، 10-836و 163 -790و 162-790أي طالب يقوم بالتهديد أو بحاالت اإلبالغ الكاذبة على النحو الوارد تعريفة في الفقرات 

الخدمات التعليمية أو عدم تلقيها وذلك لمدة ال يتلقِّ الطرد مصحوبًا باالستمرار في  النقل المدرسية أو األنشطة التي تنظمها المدرسة، يُطرد سواء كان هذاائل وسممتلكات أي شخص بها، أو 
التهديد بالمفرقعات والتهديد باستخدام  -على سبيل المثال ال الحصر- داتالتهديعن اإلحالة إلى قوات إنفاذ القانون بصرف النظر عن النية. وتشمل  الً ) عام دراسي كامل فض1تقل عن (
  أو التهديد بإجراء عمليات القتل الجماعي أو أي فعل من أفعال اإلرهاب./النارية بطريقة عنيفة والتهديد بالقتل أو اإليذاء الجسدي واألسلحة 
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  تحقيقات حاالت التأديب للطالب
بترجيح المعايير القانونية لألدلة. وعليه، يجوز تتولى مدراس مقاطعة أورانج العامة المسؤولية عن التحقيق في جميع االدعاءات المتعلقة بحاالت سوء السلوك التي تقع ضمن واليتها وذلك 

نَةلموظفي مدارس مقاطعة أورانج التعليمية إجراء المقابالت مع الطالب ممن شاركوا في مخالفات  ومع ذلك فإنه يجوز ألي طالب أن للحصول على شهاداتهم قواعد سلوك الطالب  ُمدَوَّ
 /آباء الطالب أن يطلبوا من أوالدهم عدم المشاركة في تحقيقات حاالت التأديب للطالب دون الحصول موافقة من اآلباء /يرفض المشاركة في التحقيق. إضافة إلى ذلك، يجوز ألولياء أمور

من متابعة التحقيق وتوقيع اإلجراءات التأديبية ) OCPS( مدارس مقاطعة أورانج العامةمور وذلك بتقديم طلب خطي إلى إدارة المدرسة. وال يمنع رفض المشاركة في التحقيقات أولياء األ
  المناسبة.



 

  

 التأديبية اإلجراءات بتوقيع االستجابة قانون: الرابع الجزء
 هابعد وما الثانوية المرحلة في



 قانون االستجابة بتوقيع اإلجراءات التأديبية في المرحلة الثانوية وما بعدها: الجزء الرابع  
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  نظرة عامة عن قانون االستجابة بتوقيع اإلجراءات التأديبية
االستجابة لها أكثرح بوتصالمخالفات األكثر خطورة تدريجيًا،  مستوىمستويات. ويمثل كل  عةأربتندرج مخالفات الطالب الموجبة لإلجراءات التأديبية وكيفية االستجابة لتلك المخالفات إلى 

  حدة على نحو تدريجي.
 

  ) قانون االستجابة بتوقيع اإلجراءات التأديبية1المستوى األول (
سير العملية التعليمية في  خل الفصل الدراسي وكذلك تعطيلالتي تؤدي إلى تعطيل العمل والنظام داالبسيطة ) تصرفات سوء السلوك 1تشمل المخالفات التي تندرج ضمن المستوى األول (

  المصاحبة للمناهج الدراسية أو داخل وسائل النقل المعتمدة. /المدرسة وكذلك األنشطة اإلضافية
 

من اإلجراءات، ينبغي للموظف إحالة الطالب إلى مدير المشاركين التدخل إليقاف حاالت سوء السلوك. وإذا دعت األمور لمزيٍد ) OCPS(مدارس مقاطعة أورانج العامةموظفي لوينبغي 
عن القيام بتنفيذ أي من التحقيقات  الً ، فضالمدرسة لتوقيع اإلجراءات التأديبي. وبعد سماع التوضيح من قبل الطالب، واستشارة األعضاء العاملين في المدرسة وكذلك الطالب اآلخرين

المدرسة من االستجابات التأديبية المتوفرة للتعامل مع مخالفات  منعاد باإلعد دير المدرسة تقرير اإلجراء التأديبي الُمقرر اتخاذه. وال يُ ي الضرورية األخرى، ينبغي لموأعمال التقّصِ 
  ).1المستوى األول (

 

  )1المخالفات التي تندرج ضمن المستوى األول (
 
  -أ

 
  الغش

لألغراض األكاديمية، أو االستخدام غير الُمصرح به للمذكرات والمواد التعليمية وذلك في إكمال الواجبات الُمخصصة خرين اآلاالستخدام المتعمد والمقصود ألعمال 
بارات أو االمتحانات وذلك حسبما األكاديمية أو االختبارات. إضافة إلى االستجابة بتوقيع اإلجراءات التأديبية، يجوز حرمان الطالب من أي درجات على الواجبات أو االخت

  اه الُمعلم مناسبًا.ير

  العملية التعليمية أو عملية التدريس.ق وتعأو  قلتعرالسلوكيات أو اإلجراءات التي   تعطيل العمل داخل الفصل الدراسي  -ب

  -ج
  المصاحبة للمناهج الدراسية  /الوظائف التي تقوم بها المدرسة، وكذلك األنشطة اإلضافية يعوقالنظام داخل بيئة المدرسة أو  قليعرأو ق ويعالسلوك أو التصرف الذي   السلوك غير المنضبط

 
  -د

 
  عدم االحترام

أو آداب التعامل وذلك تجاه أحد الطالب أو العاملين أو المتطوعين أو األشخاص المتعاقد معهم داخل /السلوك أو التصرف الذي يفتقر إلى االحترام والكياسة واألدب و
  الكالم والعبارات التي تحتوي على إهانات واألساليب غير المهذبة. -على سبيل المثال ال الحصر-مدارس مقاطعة أورانج التعليمية. ويتضمن ذلك 

  االلتزام بقواعد الزي الرسميعدم   قواعد الزي الرسمي  -هـ

  -و
  االمتناع عن الذهاب إلى غرفة االحتجاز

  .ذةالمتخ يةالتأديباالمتناع عن اإلذعان لإلجراءات 

  -ز
  والمتطوعين في مدارس مقاطعة أورانج العامةنشر المعلومات الكاذبة والُمضللة عن عمد أو إخفاء معلومات صحيحة عن الموظفين واألشخاص المتعاقد معهم   الكاذبة /المعلومات الُمضللة

  -ح
  أو عدم اإلذعان إليها.) OCPS(مدارس مقاطعة أورانج العامةرفض التعليمات أو األوامر الصادرة عن الموظفين واألشخاص المتعاقد معهم والمتطوعين في   حاالت العصيان

 
  -ط

سوء السلوك داخل الحافلة أو وسائل النقل
  في المدرسة أو غيرهم من الركاب الُمصرح لهم.خرين اآلالسلوكيات أو التصرفات التي تؤثر على النظام والسالمة وسرعة نقل الطالب   المدرسية.

 
  -ي

وغير موجهة إلى الشخص اآلخر. ال تتضمن هذه الفقرة لغة  ااجتماعي  لةمقبواستخدام أي من اإليحاءات أو العبارات اللفظية أو المكتوبة التي تُعد عديمة االحترام أو غير   اللغة البذيئة أو المسيئة /اإلباحيةالمواد 
  التهديد والتخويف.

 
  ك

 
  مخالفات األجهزة اإللكترونية

بود، أوي اآلجهزة أو MP3والهواتف المزودة بكاميرات ومشغالت  الهواتف المتحركة -على سبيل المثال ال الحصر-سوء استخدام وسائل التواصل الالسلكية بما في ذلك 
  القارئ االلكتروني أو غيرها من األجهزة اإللكترونية.

  تكرار الوصول المتأخر إلى الفصل الدراسي  التأخير  ل

  م
  عذر أو تعذر عليه حضور بعض الفصول. ب بشكل مؤقت عن حضور الفصول الدراسية دونإذا ما وصل الطالب إلى المدرسة ثم غادر حرم المدرسة، وتغيَّ    عن المدرسة أو الفصل دون إذن التغيُّب

 
  -ن

 
  حاالت سوء السلوك األخرى

وم بها المدرسة، وكذلك أي من حاالت سوء السلوك البسيطة التي تؤدي إلى تعطيل النظام والعمل داخل الفصل الدراسي أو تعطيل برامج المدرسة أو الوظائف التي تق
  أو عمليات النقل الُمعتمدة. المصاحبة للمناهج الدراسية، /األنشطة اإلضافية

 
 

  -س

 
 

رحاالت    غير المدعومة بأدلة التنمُّ

ربعد االنتهاء من التحقيق والمتابعة لحوادث  للتصرف الُمخالف  دةالُمحدقرر المحقق عدم وجود أدلة كافية إلثبات الحادثة على النحو الذي يفي بالمعايير يالُمبلغ عنها،  التنمُّ
روفقًا للتعريف الخاص ب   من قوانين والية فلوريدا).1006-147على النحو الوارد في قانون جيفري جونسون للدفاع عن جميع الطالب (الفقرة  التنمُّ
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  )1المخالفات التي تندرج ضمن المستوى األول (
 

  ع
 

شحاالت    غير المدعومة بأدلة التحرُّ
شبعد االنتهاء من التحقيق والمتابعة لحوادث  قرر المحقق عدم وجود أدلة كافية إلثبات يالُمبلغ عنها،  التحرُّ

على النحو  بالتحرشللتصرف الُمخالف وفقًا للتعريف الخاص  دةالُمحدالحادثة على النحو الذي يفي بالمعايير 
  من قوانين والية فلوريدا). 1006-147 الوارد في قانون جيفري جونسون للدفاع عن جميع الطالب (الفقرة

 
 
 

 -ف

 
 
 

ش   التحرُّ

هينة واستخدام البيانات أو برامج الحاسب اآللي أو من حاالت التهديد واإلهانات واإليحاءات المُ  اأي يشمل 
مدارس من الطالب أو العاملين في  االتي من شأنها أن تصيب أي - السلوكيات اللفظية أو المكتوبة أو البدنية

من األذى الذي يلحق بالنفس أو الضرر الذي يلحق بالممتلكات الخاصة وف خبال ) OCPS(مقاطعة أورانج العامة
أو تؤدي إلى /المتاحة له أو المزايا التي قد يحققها ورص الفأو ب الللطالتي تؤثر سلبًا على األداء التعليمي 

التي تؤدي إلى تعريض هذاو هبعينتعطيل سير العمل في المدرسة بما في ذلك السلوكيات الموجهة نحو شخص 
على سبيل -الشخص لضغط عاطفي كبير وتؤدي إلى تحقيق غايات وأهداف غير مشروعة. وقد يتضمن ذلك 

  المضايقة والتنابز باأللقاب والقيل والقال ونشر الشائعات واإلحراج واإلذالل المتعمد للغير. -المثال ال الحصر

أو أكثر من الطالب الذين يرفضون ثنين اح الخشنة غير الخاضعة للسيطرة التي تشمل زَ من األلعاب أو المُ  أيٌّ   المزاح الخشن-ص
  التوقف عن تلك األلعاب إذا ما صدرت إليهم توجيهات بالتوقف من قبل أحد البالغين.

  )1( المخالفات التي تندرج ضمن المستوى األولات عتب

  ولي األمر. /ضرورة االتصال باألب -1
  والتوجيهاالستشارة  -2
  التأنيب اللفظي -3
  الممارسات التصالحية -4
  التكليف ببعض األعمال الخاصة -5
  سحب االمتيازات -6
  رد الممتلكات -7
  االحتجاز -8
  اإلحالة إلى برنامج التدخل -9

  المتعلقات غير الُمصرح بها /األشياء /مصادرة المواد -10
  اإلحالة إلى الخدمات اإلرشادية -11
  )2بشأن اإلحالة إلى المستوى الثاني (التحذير  -12
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  ) قانون االستجابة بتوقيع اإلجراءات التأديبية2المستوى الثاني (
) 2المستوى الثاني (). ويشمل 1) من حاالت سوء السلوك التي تتخطى في خطورتها المخالفات التي تندرج ضمن المستوى األول (2تعد المخالفات التي تندرج ضمن المستوى الثاني (

  على نحو كبير. رخرين للخطاآلض صحة وسالمة ) وكذلك التصرفات الموجهة إلى األشخاص والممتلكات التي ال تعرِّ 1تكرار حاالت سوء السلوك التي تندرج ضمن المستوى األول (
 

ي والتحقيق. وبعد سماع التوضيح من قبل الطالب، واستشارة األعضاء العاملين يد من التقّصِ ينبغي اإلبالغ عن حالة سوء السلوك إلى المسؤول الُمختص في المدرسة وذلك إلجراء المز
ي الضرورية األخرى، ينبغي لمدير المدرسة اتباع اإلجراءات الُمحددة بشأن المخالفات التي من التحقيقات وأعمال التقّصِ  عن القيام بتنفيذ أّيٍ  الً ، فضنواآلخرفي المدرسة وكذلك الطالب 

المدرسة من االستجابات التأديبية المتوفرة للتعامل مع مخالفات  منبعاد اإلعد ) من أجل التحقيق في المسألة وتقرير اإلجراء التأديبي المتدرج. وال يُ 2تندرج ضمن المستوى الثاني (
 ).2( ثانيالالمستوى 

 
المخالفات التي تندرج ضمن المستوى الثاني 

)2(  
أعمال التخريب (التي  /تخريب الممتلكات  -أ

  دوالر أمريكي) 100تقل قيمتها عن 
   .خريناآلأعمال التخريب المتعمدة أو الكيدية لممتلكات المدرسة أو ممتلكات 

 
  -ب

 
  عدم االحترام

المتطوعين أو أو آداب التعامل وذلك تجاه أحد الطالب أو العاملين أو /السلوك أو التصرف الذي يفتقر إلى االحترام والكياسة واألدب و
د معهم داخل مدارس مقاطعة أورانج التعليمية. وقد يتضمن ذلك على سبيل المثال ال الحصر، استخدام األلفاظ واللغة تعاقَ األشخاص المُ 

  خرين اآلغير المناسبة تجاه 

  الُمزعج البسيط بين طالبين أو أكثر واالحتكاك البدني المؤذي   المشاجرة والعراك  -ج

 
  -د

 
  التزوير

 ٍ القصد من وراء ذلك نكاسواء ) OCPS(مدارس مقاطعة أورانج العامةمن موظفي  إجراء المراسالت الخطية الكاذبة أو الُمضللة مع أّي
  من الظروف التي يمكن اعتبارها محاولة لخداع موظفي مدارس مقاطعة أورانج العامة. الخداع أو كان ذلك في ظل أّيٍ 

  أو غيرها من األشياء الثمينة./المشاركة غير القانونية في ألعاب (أو أنشطة) الحظ نظير المال وأي من عمليات   المقامرة  -هـ

د معهم والمتطوعين في تعاقَ الرفض اللفظي أو غير اللفظي لإلذعان لقواعد المدرسة والتوجيهات الصادرة عن الموظفين واألشخاص المُ   السافر ديالتح /حاالت العصيان  -و
  أو عدم اإلذعان إليها.) OCPS( أورانج العامةمدارس مقاطعة 

 
  -ز

 
  التخويف /التهديد

وال يشمل ذلك التهديد خرين اآللإليذاء أو العنف أو تعريض أي من ممتلكات خر آالتهديد اللفظي أو البدني بغرض تعريض أي شخص 
  عن القصد أو النية.جميع التهديدات على محمل الجد بغض النظر خذ ؤتبإحداث اإليذاء الجسدي الخطير. 

 
  -ح

سوء السلوك داخل الحافلة أو وسائل 
  النقل المدرسية.

في المدرسة أو غيرهم من الركاب خرين اآلؤثر على النظام والسالمة وسرعة نقل الطالب يسوء السلوك المتكرر الذي 
  الُمصرح لهم.

  دون الحصول على إذن مالكها.أخذ أي من ممتلكات الغير   )اأمريكي  ادوالرً  50السرقة (أقل من   -ي

 
  ك

 
التجمعات أو المنشورات غير الُمصرح بها.

أو توزيع أي من المنشورات غير الُمصرح بها بما في ذلك سواء استخدام /أو العرائض الخاصة بالطالب أو حيازة و/المظاهرات و
الوظائف التي تقوم بها المدرسة، وكذلك ق ويعالنظام داخل بيئة المدرسة أو  قليعرالرسائل اإللكترونية أو الحواسيب على نحو 

  المصاحبة للمناهج الدراسية. /األنشطة اإلضافية

 
 

  ل

 
 

  رالتنمُّ 

والموظفين واألشخاص المتعاقد معهم خرين اآلر التعامل بشكل قاٍس على نحو منهجي ومزمن مع الطالب تتضمن مخالفات التنمُّ 
والمتطوعين في مدارس مقاطعة أورانج العامة، إذا ما أثر ذلك على نحو سلبي على البيئة التعليمية في المدارس وعلى الطالب 

ك الجسدي أو االحتكا/الحاالت المتكررة للمضايقات والتنابز باأللقاب و -على سبيل المثال ال الحصر-والعاملين. وقد يتضمن ذلك 
  البسيط.

أي من حاالت سوء السلوك المتوسطة وأي من األمثلة الخطيرة أو المزعجة أو المسيئة للمخالفات المنصوص عليها في   حاالت سوء السلوك الجسيمة األخرى  م
  المستوى األول.

 
  -ن

 
  االنضمام إلى عصابة

 -على سبيل المثال ال الحصر-حيازة أي من األدوات التي تتعلق بأنشطة العصابات أو استخدامها أو عرضها والتي تشمل 
 ىحدإأو رموزهم على نحو يشجع االنضمام إلى تهم ماتهم وعالباوكتا، وشارات العصابات اتارواإلكسسوالمالبس 

  .اهمعالعصابات أو االشتراك 
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  -س

 
 

  شالتحرُّ 

هينة واستخدام البيانات أو برامج الحاسب اآللي أو السلوكيات اللفظية أو من حاالت التهديد واإلهانات واإليحاءات المُ  اأي يشمل 
من وف خبال) OCPS( مدارس مقاطعة أورانج العامةمن الطالب أو العاملين في  االتي من شأنها أن تصيب أي -المكتوبة أو البدنية

فرص المتاحة له الأو ب الللطاألذى الذي يلحق بالنفس أو الضرر الذي يلحق بالممتلكات الخاصة التي تؤثر سلبًا على األداء التعليمي 
التي تؤدي  هبعينأو تؤدي إلى تعطيل سير العمل في المدرسة بما في ذلك السلوكيات الموجهة نحو شخص /أو المزايا التي قد يحققها و

على سبيل المثال -إلى تعريض هذا الشخص لضغط عاطفي كبير وتؤدي إلى تحقيق غايات وأهداف غير مشروعة. وقد يتضمن ذلك 
  أو االحتكاك الجسدي البسيط./و بذيئةالالتنابز باأللقاب مع األلفاظ  -ال الحصر

 
  -ف

 
  مخالفات األجهزة اإللكترونية

والهواتف  متحركةالالهواتف  -على سبيل المثال ال الحصر-الحاالت المتكررة لسواء استخدام وسائل التواصل الالسلكية بما في ذلك 
  من األجهزة اإللكترونية.غير ذلك أو لكتروني اإلبود، أو القارئ ي اآلجهزة أو MP3المزودة بكاميرات ومشغالت 

 
 -ص

 
  ش الجنسيالتحرُّ 

أي من اإلهانات أو اإلساءة المبّطنة أو اإليحاءات أو أي سلوك لفظي أو مكتوب بغرض السخرية من التوجه الجنسي ألي شخص 
التعليقات والنكات  -على سبيل المثال ال الحصر-بيئة عدوانية ويتضمن ذلك  أوأخر من أجل خلق بيئة عدائية وُمرعبة 

  التي تشمل االحتكاك الجسدي ستثنى من ذلك التصرفاتواإليحاءات البشعة والبغيضة ذات الطابع الجنسي ويُ 

 
  -ع

 
  المزاح الخشن

الذين يرفضون التوقف عن تلك األلعاب  أو أكثر من الطالبثنين اح الخشنة غير الخاضعة للسيطرة التي تشمل زَ أي من األلعاب أو المُ 
  اء هذا المزاح الخشن.حدوث إصابة جرَّ في  تتمثلإذا ما صدرت إليهم توجيهات بالتوقف من قبل أحد البالغين ومتى كان هناك خطورة 

المخالفات التي تندرج ضمن المستوى  تبعات
  )2الثاني (

  ولي األمر. /ضرورة االتصال باألب -1
  .السلوكخطة  /عقد -2
  .الممارسات التصالحية -3
  من المدرسة.بعاد اإلالبديل اإليجابي لعملية -4
  .التكليف ببعض األعمال الخاصة -5
  .االحتجاز -6
  .مصادرة المواد غير الُمصرح بها -7
  .رد الممتلكات -8
  .من استقالل الحافلة المدرسية حرمانال -9

  .اإلحالة إلى برنامج التدخل -10
  .إلى فصل دراسي بديلالنقل  -11
  .اإلحالة إلى الخدمات اإلرشادية -12
  )3التحذير بشأن اإلحالة إلى المستوى الثالث ( -13
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  ) قانون االستجابة بتوقيع اإلجراءات التأديبية3( المستوى الثالث
) تصرفات سوء السلوك الجسيمة التي تؤدي إلى تعطيل العمل والنظام داخل المدرسة والوظائف التي تؤديها المدرسة وكذلك وسائل 3تشمل المخالفات التي تندرج ضمن المستوى الثالث (

  وممتلكاتهم.خرين اآلالنقل الُمعتمدة والتي من شأنها أن تهدد صحة وسالمة 
 

ي والتحقيق. وبعد سماع توضيح الطالب، واستشارة األعضاء سوء السلوك في الحال إلى المسؤول الُمختص في المدرسة وذلك إلجراء المزيد من التقّصِ ينبغي اإلبالغ عن حالة 
ي الضرورية األخرى، ينبغي لمدير المدرسة اتباع اإلجراءات الُمحددة ، فضًال عن القيام بتنفيذ أي من التحقيقات وأعمال التقّصِ نواآلخرالعاملين في المدرسة وكذلك الطالب 

ط شاالنالطالب من المدرسة أو بعاد إإلى ؤدي يقد ي ذوال) من أجل التحقيق في المسألة وتقرير اإلجراء التأديبي المتدرج، 3بشأن المخالفات التي تندرج ضمن المستوى الثالث (
  على الفور.

 

  )3ضمن المستوى الثالث ( المخالفات التي تندرج

  دون تقبلهم ذلك.خرين لآلالضرب الفعلي والعنيف   االعتداء الجسدي  -أ

أو غيرها من الممتلكات ) OCPS( مدارس مقاطعة أورانج العامةالدخول غير القانوني والمتعمد أو محاولة اقتحام أي من بنايات   االقتحام والدخول  -ب
  العاملين في مدارس مقاطعة أورانج العامة.الشخصية الخاصة بالطالب أو 

إلى  100أعمال التخريب ( /تخريب الممتلكات  -ج
  )اأمريكي  ادوالرً  999

  .خريناآلأو ممتلكات ) OCPS(مدارس مقاطعة أورانج العامةأعمال التخريب المتعمدة أو الكيدية لممتلكات 

 
  -د

 
  عدم االحترام

أو آداب التعامل وذلك تجاه أحد الطالب أو العاملين أو المتطوعين /األدب و وأالكياسة  وأالسلوك أو التصرف الذي يفتقر إلى االحترام 
استخدام األلفاظ  -على سبيل المثال ال الحصر-أو األشخاص المتعاقد معهم داخل مدارس مقاطعة أورانج التعليمية. وقد يتضمن ذلك 

  خرين.اآلمناسبة تجاه واللغة غير ال

 
  -هـ

 
  االبتزاز

 خرينالتهديد المتعمد أو الكيدي بإلحاق األذى أو الضرر أو إحداث إصابة أو العنف ضد أي شخص أو ملكية أو سمعة تخص اآل
بغرض الحصول على المال أو المعلومات أو الخدمات أو أي من األشياء الثمينة. على سبيل المثال التهديد باتهام الغير بتهمة أو 

  جريمة بسيطة من أجل الحصول على ثمن لوجبة غداء.

 
 

  -و

 
 

  المشاجرة والعراك

نة تضمَ المُ  تلكأكثر والذي يؤدي إلى اإليذاء أو اإلصابة أو اإلزعاج (أكثر خطورة عن  االحتكاك الجسدي بين طالبين أو
  ))2في المستوى الثاني (

أو حماية الشخص  خرينيشير مصطلح الدفاع عن النفس إلى أي تصرف يصدر من أجل صد أو دفع أي هجوم من قبل اآل ملحوظة:
ضمن عد سيُ  بلعد التصعيد برد الضرب على الشخص من الدفاع عن النفس . وال يُ خرينلنفسه من التعرض للضرب من قبل اآل

  مشاجرة واالقتتال.الأعمال 

في أي من األنشطة ) OCPS(مدارس مقاطعة أورانج العامةحيازة األلعاب النارية والمفرقعات غير المصرح بها داخل بنايات   النارية والمفرقعاتلعاب األ  -ز
  المصاحبة للمناهج الدراسية. /اإلضافيةالمدرسية أو األنشطة 

  السافر والمقاومة واالستخفاف باألوامر المباشرة. ديالتححاالت الرفض المتعمد لإلذعان إلى السلطات، إظهار   السافر الجسيمة ديالتح /حاالت العصيان  -ح

أثناء األنشطة المدرسية أو األنشطة ) OCPS(مدارس مقاطعة أورانج العامةإنشاء أو المشاركة في أي من المنظمات السرية داخل حرم   المنظمات غير القانونية  -ط
  المصاحبة للمناهج الدراسية. /اإلضافية

 
  -ي

 
  حيازة المواد المحظورة.

أو توزيعها. يتولى ولي أمر الطالب الترتيب من /حيازة أي مواد محظورة أخرى بخالف األسلحة واألسلحة النارية أو استخدامها و
ية عن حاالت مسؤولأي ) OCPS( مدارس مقاطعة أورانج العامةم المادة من المدرسة متى كان ذلك مسموًحا به. وال تتحمل أجل تسلُّ 

  التلف ألي من المواد أو األشياء التي يجلبها الطالب داخل مقر المدرسة.و أالسرقة أو الفقدان 

 
  ل

التدخين واستخدام منتجات التبغ الخاصة 
  .خرينباآل

على سبيل -بيعها. ويتضمن ذلك و أحيازة أي من منتجات التبغ أو غيرها من المواد التي تحمل نفس طبيعتها أو استخدامها أو توزيعها 
التي ال تحتوي على رباعي رجيلة ناوالالسجائر اإللكترونية، وزيت الكانابيديول، وسجائر جوول، وأقالم الشيشة  -المثال ال الحصر

  )THCهيدرو كانابينول (

  .نهمأخذ أي من ممتلكات الغير دون الحصول على إذن   )اأمريكي  ادوالرً  299إلى  50سرقة (  م

 
  -ن

 
  التعدي على ممتلكات الغير

 /األنشطة المدرسية أو األنشطة اإلضافيةالدخول غير الُمصرح به إلى أي من بنايات مدارس مقاطعة أورانج العامة، أو في أي من 
هذا الشخص من  طلبأو غيرها من الفعاليات وذلك بعد أن يكون مدير المدرسة أو من ينوب عنه قد /المصاحبة للمناهج الدراسية و

  مغادرة المكان.

  المصاحبة للمناهج الدراسية  /انتهاك قواعد حظر التجول أثناء األنشطة اإلضافية  انتهاك حظر التجول  -س

 
 

  )3المخالفات التي تندرج ضمن المستوى الثالث (
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  ع

 
 

  رالتنمُّ 

 مدارس مقاطعة أورانج العامةفي ن يوالمتطوعد معهم تعاَق واألشخاص المُ ن يالموظفو خرينتتضمن هذه المخالفة تعريض الطالب اآل
)OCPS ( إلى اإليذاء الجسدي أو الضغط النفسي على نحو منهجي ومزمن وبطريقة خطيرة وواسعة االنتشار بما يكفي لخلق بيئة عدائية

مدارس مقاطعة وُمرعبة أو يؤدي إلى التأثير غير المعقول على األداء المدرسي لألفراد ومشاركتهم، سواء كان ذلك داخل بنايات 
إذا ما أثر ذلك على نحو سلبي على البيئة التعليمية في المدارس وعلى الطالب والعاملين. وقد  أو خارجها) OCPS(أورانج العامة
تكرار مخالفات التنابز باأللقاب مع التهديد واالحتكاك البدني الذي يتسبب في إيذاء جسدي  -على سبيل المثال ال الحصر-يتضمن ذلك 

  مقاطع الفيديو مع العديد من األشخاص. /الصور /بسيط واإلزعاج أو مشاركة النصوص المكتوبة

 
 

  -ف

 
 

  حاالت سوء السلوك الجسيمة األخرى

أي من حاالت سوء السلوك الجسيمة األخرى التي تؤدي على نحو خطير إلى تعطيل سير البرامج المدرسية أو أي من األنشطة 
والتي تؤثر سلبًا على  آنفًاوصف محدد بطريقة تهدد صحة وسالمة األشخاص وممتلكاتهم أو أي من السلوكيات التي لم يرد لها 

على -المصاحبة للمناهج الدراسية. وقد يتضمن ذلك  /أو األنشطة اإلضافية/دمها المدرسة والنظام في المدرسة والوظائف التي تق
الكاذبة إلى الموظفين، واستخدام األلفاظ والعبارات التي تهدف إلى أو  /تقديم البيانات والمعلومات الُمضللة -سبيل المثال ال الحصر

تشغيل إنذار الحريق ما لم يكن ذلك نتيجة ألي من التصرفات  ضًال عنفأو تحريض للغير، /تُحسب في األساس على أنها إهانة و
  المتعمدة والكيدية.

 
 -ص 

االعتداء الجسدي على أي من الموظفين أو 
  األشخاص المتعاقد معهم.

  االستخدام المتعمد للقوة ضد أي من الموظفين أو األشخاص المتعاقد معهم ولكن دون إلحاق أي إصابة جسدية به.

 
 

  -ق

 
 

  ش الجنسيالتحرُّ 

بغرض ش الجنسي والذي يتضمن أي إهانة أو إساءة مبّطنة أو إيحاءات أو احتكاك لفظي أو مكتوب أو والتحرُّ  العورةالكشف عن 
-وتحمل هذه التصرفات طابعًا جنسيًا وقد تتضمن  السخرية من التوجه الجنسي ألي شخص أخر من أجل خلق بيئة عدائية وُمرعبة

التقاطها في أماكن  جرىإظهار الصور ومقطع الفيديو التي ال تظهر الجسم ولكن  /إرسال /مشاركة -المثال ال الحصرعلى سبيل 
  أو االحتكاك البدني الذي يحمل طابعًا جنسيًا./خاصة و

 
  -ر

 
  التخويف ألحد األشخاص /التهديد

من الموظفين واألشخاص المتعاقد معهم والمتطوعين في مدارس أي بأي تهديد مباشر أو غير مباشر بالعنف أو إلحاق األذى 
التهديدات اللفظية وغير اللفظية أو بالفعل أو عبر وسائل  -على سبيل المثال ال الحصر-مقاطعة أورانج العامة. ويتضمن ذلك 

  لقصد أو النية.جميع التهديدات على محمل الجد بغض النظر عن اخذ ؤتُ التواصل االجتماعي أو التهديد الكتابي. 

 
 

  -ش

 
 

  االنضمام إلى عصابة

العصابات أو الترويج للعنف أو تؤثر سلبًا على نحو خطير على سير  ىحدإالسلوكيات أو التصرفات التي ترمي إلى تمجيد نشاط 
سبيل المثال ال على -من خدمات النقل المدرسية بما في ذلك غير ذلك ونظام البرنامج المدرسي أو أي من األنشطة المدرسية أو 

أو المجوهرات أو الوشوم والشارات الخاصة بالعصابات وكذلك /حيازة أو استخدام أو إظهار أي من األدوات أو المالبس و -الحصر
ٍ الكتابات التي تروِّ  أو ات ببالعصامن الرموز أو العالمات الخاصة  ج لالنضمام إلى العصابات أو االشتراك معهم وكذلك استخدام أّي

  .همبغيرها من السلوكيات المتعلقة 

 
 
 

  ط

 
 
 

  شالتحرُّ 

هينة واستخدام البيانات أو برامج الحاسب اآللي أو السلوكيات اللفظية أو من حاالت التهديد واإلهانات واإليحاءات المُ  ايشمل أي 
من األذى وف خبال) OCPS(مقاطعة أورانج العامةمدارس من الطالب أو العاملين في  االتي من شأنها أن تصيب أي  المكتوبة أو البدنية

المتاحة له أو  صفرالأو ب الللطالذي يلحق بالنفس أو الضرر الذي يلحق بالممتلكات الخاصة التي تؤثر سلبًا على األداء التعليمي 
التي تؤدي و هبعينأو تؤدي إلى تعطيل سير العمل في المدرسة بما في ذلك السلوكيات الموجهة نحو شخص /المزايا التي قد يحققها و

على سبيل المثال -إلى تعريض هذا الشخص لضغط عاطفي كبير وتؤدي إلى تحقيق غايات وأهداف غير مشروعة. وقد يتضمن ذلك 
البدني الذي يتسبب في إيذاء جسدي بسيط واإلزعاج أو مشاركة النصوص  مخالفات التنابز باأللقاب مع التهديد واالحتكاك -ال الحصر

  مقاطع الفيديو مع العديد من األشخاص. /الصور /المكتوبة

 
 

  -ث

 
 

  األعمال الُمرهقة

أو سالمة الطالب في المدرسة للخطر في أي من  ويقصد بها أي من التصرفات أو المواقف التي تُعرض الصحة العقلية أو البدنية
على -لغرض االنضمام أو االلتحاق بأي من النوادي أو الجمعيات التي تعمل بموافقة المدرسة. وقد يتضمن ذلك  12-6الصفوف من 

اللفظية التي تتسبب في أو السلوكيات البدنية أو الذي يحيل صاحبه إلى الرعاية الطبية السجن غير القانوني  -سبيل المثال ال الحصر
  اإلصابات البسيطة أو غير ذلك من التصرفات التي تؤدي إلى إحداث إصابات بدنية خطيرة.

 
 

  )3المخالفات التي تندرج ضمن المستوى الثالث (

 
  -خ

سوء السلوك داخل الحافلة أو وسائل 
  النقل المدرسية.

غيرهم من الركاب  علىفي المدرسة أو  خرينوالسالمة وسرعة نقل الطالب اآلسوء السلوك المتكرر أو الخطير الذي يؤثر على النظام 
  الُمصرح لهم.
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  -ط

 
  مخالفات األجهزة اإللكترونية

والهواتف  متحركةالالهواتف  -على سبيل المثال ال الحصر-استخدام وسائل التواصل الالسلكية بما في ذلك  ءلسوالحاالت المستمرة 
  أو غيرها من األجهزة اإللكترونية.لكتروني اإلبود، أو القارئ ي اآلجهزة أو MP3المزودة بكاميرات ومشغالت 

 
  -غ

 
  انتهاك قواعد تكنولوجيا المنطقة التعليمية

غير المصرح به إلى البرامج مة من المنطقة التعليمية وكذلك الوصول لَّ سَ تَ األجهزة المُ  /التعديل غير المصرح به على تهيئات البرامج
مة من المنطقة التعليمية أو مشاركة لَّ سَ تَ أو المُ /لالستخدام من قبل الطالب وذلك على األجهزة الخاصة و أو الملفات غير الُمخصصة/و

  كلمة المرور واسم المستخدم ألي شخص آخر.

 
  أأ

 
  المزاح الخشن

أو أكثر من الطالب الذين يرفضون التوقف عن تلك األلعاب ثنين اح الخشنة غير الخاضعة للسيطرة التي تشمل زَ أي من األلعاب أو المُ 
عد حاالت المزاح الخشن التي قد تُ وإذا ما صدرت إليهم توجيهات بالتوقف من قبل أحد البالغين، وتسبب هذا المزاح الخشن في إصابة. 

  ).4طبية ضمن مخالفات المستوى الرابع (تؤدي إلى إصابات خطيرة تتطلب رعاية 

  )3تبعات المستوى الثالث (

  ولي األمر. /ضرورة االتصال باألب -1
  .خطة السلوك /عقد -2
  .الممارسات التصالحية -3
  .رد الممتلكات -4
  من المدرسة.بعاد اإلالبديل اإليجابي لعملية  -5
  .من استقالل الحافلة المدرسية الحرمان -6
  .أيام) 10-1من المدرسة (بعاد اإل -7
  .االحتجاز -8
  المصاحبة للمناهج الدراسية. /اإلضافية األنشطة فيالحرمان المؤقت أو الدائم من المشاركة  -9

  .اإلحالة إلى برنامج التدخل -10
  المتعلقات غير الُمصرح بها. /األشياء /مصادرة المواد -11
  .اإلحالة إلى الخدمات اإلرشادية -12
  .)4التحذير بشأن اإلحالة إلى المستوى الرابع ( -13
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  ) قانون االستجابة بتوقيع اإلجراءات التأديبية4المستوى الرابع (
عد من مسوغات اإلبعاد والطرد من المدرسة. تتسبب أي مخالفة حاالت سوء السلوك الخطيرة والتي تُ  )4تشمل المخالفات التي تندرج ضمن المستوى الرابع (

  .لطردباالتوصية الُمحتملة  معام يأ 10لمدة بعاد اإل) في 4من مخالفات المستوى الرابع (
 

ي والتحقيق. وبعد سماع توضيح ذلك إلجراء المزيد من التقّصِ ينبغي اإلبالغ عن حالة سوء السلوك الجسيمة في الحال إلى المسؤول الُمختص في المدرسة و
من التحقيقات وأعمال التقصي الضرورية األخرى، ينبغي لمدير  الطالب، واستشارة األعضاء العاملين في المدرسة والطالب اآلخرين، فضًال عن القيام بتنفيذ أّيٍ 

) إلى 4) من أجل التحقيق في المسألة وإحالة مخالفات المستوى الرابع (4ندرج ضمن المستوى الرابع (المدرسة اتباع اإلجراءات الُمحددة بشأن المخالفات التي ت
  ي والمراجعة.مسؤولي المنطقة التعليمية من أجل إجراء المزيد من التقّصِ 

 
  ي.ة إلجراء المزيد من التحقيق والتقّصِ ) إلى السلطات المحلي4من الطالب الذين يرتكبون مخالفات تندرج ضمن المستوى الرابع ( يجوز إحالة أّيٍ 

 
  )4المخالفات التي تندرج ضمن المستوى الرابع (

 
  -أ

 
  المشروبات الكحولية

توزيع ب قصدويُ أو طلبها أو الوقوع تحت تأثيرها. ها ؤشراأو توزيعها أو توصيلها أو بيعها أو  تناولهاحيازة المشروبات الكحولية أو 
  دون أن يكون هناك نية لالستهالك الجماعي.ير غالالمشروبات الكحولية أو نقلها توصيل المشروبات الكحولية إلى 

أو ) OCPS(مدارس مقاطعة أورانج العامةممتلكات من  ّيٍ أأو التخريبية أو محاولة إشعال النيران في /أعمال الحريق المتعمدة و  دأعمال الحريق الُمتعمَّ   -ب
  .خرينمن الممتلكات أو الممتلكات الشخصية لآل محتوياتها أو في أّيٍ 

 
 

  -ج

 
 

  التخويف ألحد األشخاص /التهديد

أي تهديد مباشر أو غير مباشر يهدد حياة أحد الطالب أو أي من الموظفين واألشخاص المتعاقد معهم والمتطوعين في مدارس مقاطعة 
أورانج العامة. أو أي تهديد مباشر أو غير مباشر بالعنف أو إلحاق األذى ألي من الموظفين واألشخاص المتعاقد معهم والمتطوعين في 

التهديدات اللفظية  -على سبيل المثال ال الحصر-ج العامة، مع وجود تصرف عدائي لتنفيذ التهديد. ويتضمن ذلك مدارس مقاطعة أوران
جميع التهديدات على محمل الجد بغض النظر عن خذ ؤتوغير اللفظية أو بالفعل أو عبر وسائل التواصل االجتماعي أو التهديد الكتابي. 

  القصد أو النية.

 
  -د

 
  بالضرباالعتداء 

مدارس مقاطعة للطالب أو الموظفين واألشخاص المتعاقد معهم والمتطوعين في أو المتعمدة  الفعليةالضرب و أأي من حاالت اللمس 
، أو أدت على نحو متعمد إلى المزيد من اإليذاء الجسدي لذلك الشخص. ينبغي أن خراآلدون رضى الشخص ) OCPS(أورانج العامة
  استشارة قوات حفظ القانون. يستلزم حتىبما فيه الكفاية  ًراخطيكون الهجوم 

 
  -هـ

 
  تهديدات المدرسة

أي تهديد مباشر أو غير مباشر قد يتسبب في اإلضرار بالمدرسة أو يؤدي إلى تعطيل الخدمات التي يقدمها حرم المدرسة أو األنشطة 
التهديدات اللفظية وغير اللفظية والفعلية عبر وسائل التواصل أو عن  -على سبيل المثال ال الحصر-التي تنظمها المدرسة بما في ذلك 

  جميع التهديدات على محمل الجد بغض النظر عن القصد أو النية.خذ ؤتُ طريق الرسائل النصية. 

 
 

  -و

 
 

  حيازة المخدرات /تعاطي

من المواد الممنوعة أو  أو المواد الُمخدرة أو الوقوع تحت تأثير أّيٍ  ةمن المواد غير المشروع يشمل ذلك حيازة أو طلب أو تعاطي أّيٍ 
الُمخدرة أو غيرها من المواد القادرة على تغيير الحالة المزاجية والسلوك وكذلك حيازة أي من المواد التي تحمل نفس الخصائص أو 

دون وصفة طبية بما يتخطى الحد الموصوف من قبل  حيازة أو اإلفراط في تعاطي األدويةأن  كماحيازة أدوات تعاطي الُمخدرات. 
  من المواد التي تؤدي إلى تغيير الحالة المزاجية. ذلكيمكن اعتبار عة نِّ صَ الشركة المُ 

أو /الكاذب المتعمد وأو كيدي التي تتسبب في اإلخالء أو حاالت اإلبالغ /حاالت تشغيل أنظمة التحذير من الحرائق على نحو متعمد و  تهديدات الحرائق الكاذبة  -ز
  الكيدي عن الحرائق.

 
  -ح

مة أو غير قَّ من األسلحة أو المعدات التخريبية أو استخدامها أو السيطرة عليها (القابلة للتشغيل وغير القابلة للتشغيل والُملَ  حيازة أّيٍ   المعدات التخريبية /األسلحة
  قوانين والية فلوريدا. وتشمل األلعاب النارية والمفرقعات المشتعلة.من  790في الفصل دد حالمُ ملقمة بالرصاص) على النحو ال

 
 

  -ط

 
 

إحداث اضطرابات كبيرة داخل 
  حرم المدرسة

أو /تعطيل أنشطة الحرم المدرسي سواء بصورة كلية أو جزء كبير منها على نحو جسيم وكذلك أي من الفعاليات التي تنظمها المدرسة و
الحافلة المدرسية. السلوكيات المضطربة التي تشكل تهديدًا خطيًرا على البيئة التعليمية أو صحة وسالمة ورفاهيةخدمات النقل باستخدام 

 المقصفالتحريض على أعمال الشغب أو الحوادث التي قد تتسبب في إغالق  -على سبيل المثال ال الحصر-. وقد يتضمن ذلك خريناآل
  الفصل الدراسي التالي. يبدؤوا أن منأو الحوادث التي تمنع الطالب /و

 
 

  -ي

 
 

 300السرقة ( /االختالس
  دوالر أمريكي أو أكثر)

سرقة أو محاولة سرقة أو إخفاء أو أخذ أو حمل أو الهروب بأي من الممتلكات أو الملكية الضمنية للغير دون عنف أو إيذاء جسدي. 
اآللية وسرقة الماكينات أو األجهزة التي يجري تشغيلها باستخدام ويتضمن ذلك سرقة المحافظ وسرقة المباني وسرقة المركبات 

  كان نوعها. االعمالت المعدنية أو العمالت الورقية أي 
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  )4( ت التي تندرج ضمن المستوى الرابعالمخالفا

 
 

  ك

 
 

  األسلحة األخرى

أو  خرينواألسلحة النارية التي قد تستخدم إليذاء اآلحيازة أو استخدام أو السيطرة على أي من المعدات أو األشياء بخالف األسلحة 
األشياء مثل بنادق الهواء أو بنادق ضغط الهواء، واألسلحة الهوائية وبنادق كرات الطالء والنماذج  من اتخويفهم. وتشمل هذه الفئة أي 

ألنابيب واألدوات المنزلية الشائعة وشفرات الحالقة أو كان نوعها، والسالسل وا ادة ألي من البنادق أو األسلحة وكذلك السكاكين أي قلَّ المُ 
ورشاش الفلفل، أو غيرها من األسلحة الننشاكو أو القبضات الحديدية والنجوم الصينية المعدنية والهراوات وبنادق الغاز المسيل للدموع،

 .خرآخدم بطريقة ُمرعبة تجاه أي شخص إذا ما استُ  اناري  اسالحً اإللكترونية أو الكيميائية. كما يتضمن ذلك أيًضا أي شيء يمكن اعتباره 

 
  ل

 
كررة ذات الطابع تحاالت سوء السلوك المُ 

  الخطير جدًا

 /أو األنشطة اإلضافية/كررة التي تهدف تعطيل النظام في المدرسة والوظائف التي تقدمها المدرسة، وتحاالت سوء السلوك المُ 
  على نحو كبير. المصاحبة للمناهج الدراسية

ستراتيجيات إكررة ال بد وأن تستند إلى إحاالت موثقة ومجموعة متنوعة من تتوصيات الطرد فيما يتعلق بحاالت سوء السلوك المُ 
  التحقيق.

 
  م

 
  حاالت السرقة

قيمة من األشياء التي تخضع لسيطرة أو في حيازة أي  يذأي شيء  على االستيالءأو المشاركة في  االستيالءأو محاولة  االستيالء
أو تخويف /من الظروف الصدامية سواء بالقوة أو عن طريق التهديد باستخدام القوة أو العنف و وذلك في ظل أّيٍ خر آشخص 

  أو المالبس وغير ذلك.ة تحركالمالضحية. وقد يتضمن ذلك على سبيل المثال محافظ النقود أو الهواتف 

 
  -ن

 
  الجنسيالعتداء ا

. وتتضمن هذه الفئة حاالت االغتصاب خراآلأو دون رغبة الطرف /نحو الغير وذلك باإلكراه و هةموجأي تصرف جنسي أو محاولة 
   .ش باألطفال، واللواطأو التصرفات الُمخلة باآلداب والتحرُّ 

 
 

  -س

 
 

  ش الجنسيالتحرُّ 

عد خطيرة أو منتشرة بما يكفي ويكون التي تحمل إيحاءات جنسية والتي تُ فيها وب غالمرالسلوكيات البدنية واللفظية غير 
ير الُمبرر في األداء أو غأو التدخل الل ذاإلوتتسبب في إحداث القلق أو  الغرض منها خلق بيئة تعليمية عدائية وُمرعبة ومسيئة

 /مشاركة -على سبيل المثال ال الحصر-المشاركة المدرسية ألحد األشخاص. وتحمل هذه التصرفات طابعًا جنسيًا وقد تتضمن 
  دون موافقتهم. خرينأو المداعبة وتحسس اآل/تظهر الجسم و إظهار الصور ومقطع الفيديو التي /إرسال

أو عن قصد يكون الهدف منه تحقيق المتعة الجنسية أو المزيد من التصرفات الشهوانية أو /لوك متعمد وأي تصرف أو س  الجرائم الجنسية  ع
  البذيئة.

خطة إعادة التسجيل مخالفة   -ف
  المبكر

  الطرد الكامل. /من عملية اإلبعاد خطة إعادة التسجيل المبكرأي تصرف أو مجموعة من التصرفات تخالف أو يكون لها تأثير مخالف ل

السيارات أو الشاحنات أو  ىحدإمن المركبات اآللية. وكذلك أخذ  غير المصرح بها ألّيٍ االستيالء محاولة و أاالستيالء و أاالستخدام   المركبات اآلليةسرقة   -ص
  الدراجات النارية أو أي آلة ذاتية الدفع أو مزودة بمحرك.

 
  -ق

دوالر  1000اختالس (
  أمريكي أو أكثر)

أعمال التخريب أو اإلتالف والتشويه المتعمدة والكيدية للممتلكات العامة والخاصة بما في ذلك تشويهها باستخدام الرسم الجرافيتي أو 
  دوالر أمريكي أو أكثر) 1000الغرف مما ينتج عنه أضرار بقيمة ( ىحدإبغلقها أو خدش السيارات أو سرقة 

 
 

  -ر

 
 

  أخرى

أي من األعمال الجائرة أو المتعمدة التي تتخطى حدود سلوكيات الطالب المقبولة والتي يمكن تحملها داخل الُمجتمع. وقد يتضمن 
ض السمعة جرائم الكراهية واالتهامات الكاذبة التي يختلقها الطالب والتي من شأنها أن تقوِّ  -على سبيل المثال ال الحصر-ذلك 

أو أي من /و) OCPS( مدارس مقاطعة أورانج العامةألي من الموظفين العاملين في  الشهادة المهنيةالمهنية أو التوظيف أو 
رق والجنس والموطن األصلي، وحالة اإلعاقة والتي قد تتسبب أو من المحتمل أن تتسبب في تعطيل األحاديث التي تستند إلى العِ 

  كبيًرا. الً تعطيالبيئة التعليمية 

 
  -ش

توصيل الُمخدرات وتوزيعها 
  .هاؤوشراوبيعها 

من المواد التي لها نفس طبيعة المواد  أو توصيل أّيٍ ها ؤشرامن المواد الُمخدرة أو المحظورة أو توزيعها أو بيعها أو  توصيل أّيٍ 
الُمخدرات أو المواد . ويتضمن ذلك أي شكل من أشكال السداد من أجل الحصول على هاؤشراالُمخدرة أو توزيعها أو بيعها أو 

  الُمحظورة.

 
  )4المخالفات التي تندرج ضمن المستوى الرابع (
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  ط

 
 
 

  رالتنمُّ 

إلى ) OCPS(مدارس مقاطعة أورانج العامةوالموظفين واألشخاص المتعاقد معهم والمتطوعين في  خرينتعريض الطالب اآل
اإليذاء الجسدي أو الضغط النفسي على نحو منهجي ومزمن وبطريقة خطيرة وواسعة االنتشار بما يكفي لخلق بيئة عدائية وُمرعبة 

مدارس مقاطعة أورانج أو يؤدي إلى التأثير غير المعقول على األداء المدرسي لألفراد ومشاركتهم، سواء كان ذلك داخل بنايات 
ر ذلك على نحو سلبي على البيئة التعليمية في المدارس وعلى الطالب والعاملين. وقد يتضمن إذا ما أثَّ  أو خارجها) OCPS(العامة
ر /ر المتكررةالتنمُّ  تكرار مخالفات التنابز باأللقاب مع التهديد وحاالت -على سبيل المثال ال الحصر-ذلك  ، اإللكتروني التنمُّ

العديد من األشخاص ونشر الصور والمقاطع على وسائل التواصل االجتماعي مشاركة النصوص والصور ومقاطع الفيديو مع و
  أو االحتكاك البدني الذي يؤدي إلى إحداث إصابات جسدية خطيرة./أمام العامة و

 
 

  -ث

 
 

  شالتحرُّ 

السلوكيات اللفظية أو المكتوبة  هينة واستخدام البيانات أو برامج الحاسب اآللي أومن حاالت التهديد واإلهانات واإليحاءات المُ  ايشمل أي 
من األذى الذي وف خبال) OCPS(مدارس مقاطعة أورانج العامةمن الطالب أو العاملين في  االتي من شأنها أن تصيب أي -أو البدنية

المتاحة له أو المزايا  الفرصأو ب الللطيلحق بالنفس أو الضرر الذي يلحق بالممتلكات الخاصة التي تؤثر سلبًا على األداء التعليمي 
التي تؤدي إلى  هبعينأو تؤدي إلى تعطيل سير العمل في المدرسة بما في ذلك السلوكيات الموجهة نحو شخص /التي قد يحققها و

على سبيل المثال ال -تعريض هذا الشخص لضغط عاطفي كبير وتؤدي إلى تحقيق غايات وأهداف غير مشروعة. وقد يتضمن ذلك 
  من الموت أو اإلصابات الخطيرة. خرينر اإللكتروني، وتخويف اآلالتنمُّ  /رالتنمُّ  -الحصر

 
 

  -خ

 
 

  األعمال الُمرهقة

أي من التصرفات أو المواقف التي تُعرض الصحة العقلية أو البدنية أو سالمة الطالب في المدرسة للخطر في أي من الصفوف 
على سبيل -لغرض االنضمام أو االلتحاق بأي من النوادي أو الجمعيات التي تعمل بموافقة المدرسة. وقد يتضمن ذلك  12-6من 

أو السلوكيات البدنية أو اللفظية التي تتسبب في  الذي يحيل صاحبه إلى الرعاية الطبية ني السجن غير القانو -المثال ال الحصر
وغير ذلك من التصرفات التي تؤدي إلى الوفاة أو  خريناإلصابات التي تحتاج إلى الرعاية الطبية أو التعرض غير الالئق لآل

  إحداث إصابات بدنية خطيرة.

)OCPS(مدارس مقاطعة أورانج العامةأي ضرب متعمد أو فعلي ألحد الطالب أو الموظفين واألشخاص المتعاقد معهم والمتطوعين في   االعتداء الجسدي  -ط
  دون رضاه والذي ينتج عنه إيذاء جسدي.

 
Z.  

 
  الجنسياالعتداء 

شباالغتصاب أو المداعبة، أو األعمال المنافية لآلداب، أو  دًايتضمن تهديأي حادث   قد يتعرض الطالب  باألطفال أو اللواط. التحرُّ
  لالعتداء الجنسي. إناثًا وأ اذكورً كانوا  سواء جميعًا

 
  أأ

 
انتهاك قواعد تكنولوجيا المنطقة 

  التعليمية

إلى البرامج  مة من المنطقة التعليمية وكذلك الوصول غير المصرح بهلَّ سَ تَ األجهزة المُ  /التعديل غير المصرح به على تهيئات البرامج 
مة من المنطقة التعليمية أو استخدام لَّ سَ تَ أو المُ /لالستخدام من قبل الطالب وذلك على األجهزة الخاصة و أو الملفات غير الُمخصصة/و

صة أو القوانين والتشريعات الخا/من القوانين والتشريعات الفيدرالية و كلمة المرور واسم المستخدم ألي شخص آخر وأي مخالفة ألّيٍ 
  بالوالية أو التشريعات المحلية.

 
BB. 

 
  االبتزاز

الل عن طريق نشر المعلومات الخاصة بغرض الحصول ذوكذلك التهديد بالتعرض أو اإل خرينالتهديد المتعمد أو الكيدي لحياة اآل
  على المال أو المعلومات أو الخدمات أو أي من األشياء الثمينة.
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   نظرة عامة عن قانون االستجابة بتوقيع اإلجراءات التأديبية

كذلك المخالفات األكثر خطورة، و تدريجيًا مستويات. ويمثل كل مستوى عةأربتندرج مخالفات الطالب الموجبة لإلجراءات التأديبية وكيفية االستجابة لتلك المخالفات إلى 
ألحد قوانين الوالية أو القوانين  برت المخالفة مخالفةً اعتُ االستجابة لها أكثر حدة على نحو تدريجي. تتطلب بعض المخالفات الرجوع إلى قوات إنفاذ القانون إذا ما ح بتص

  الفيدرالية.
  ): قانون االستجابة بتوقيع اإلجراءات التأديبية1المستوى األول (

ي وتعطيل سير العملية ) تصرفات سوء السلوك البسيطة التي تؤدي إلى تعطيل العمل والنظام داخل الفصل الدراس1تشمل المخالفات التي تندرج ضمن المستوى األول (
  المصاحبة للمناهج الدراسية أو داخل وسائل النقل المعتمدة. األنشطة اإلضافية/ أوالتعليمية في المدرسة 

المشاركين التدخل إليقاف حاالت سوء السلوك. وإذا دعت األمور لمزيٍد من اإلجراءات، ينبغي للموظف إحالة الطالب  )OCPS(مدارس مقاطعة أورانج العامةموظفي لوينبغي 
القيام عن  الً فض. وبعد سماع رواية األحداث من جانب الطالب، والرجوع إلى األعضاء العاملين في المدرسة والطالب اآلخرين، يةالتأديبإلى مدير المدرسة لتوقيع اإلجراءات 

المدرسة من االستجابات المتوفرة للتعامل مع مخالفات من اإلبعاد ي الضرورية األخرى، ينبغي لمدير المدرسة تقرير التبعات. وال يعد من التحقيقات وأعمال التقّصِ  بتنفيذ أّيٍ 
  ).1المستوى األول (

  )1( المخالفات التي تندرج ضمن المستوى األول

، أو استخدام المذكرات أو غيرها من الطرق األخرى دون معرفة المعلم من هصاحبواالدعاء أنك خر آاستخدام عمل خاص بشخص   الغش  -أ
  أجل إكمال الواجبات واالختبارات المدرسية.

  .هموتعلم استفادة الطالبالتحدث بكالم أو فعل أشياء تحول دون إكمال المعلم للشرح أو تحول دون   تعطيل العمل داخل الفصل الدراسي  -ب

  التحدث بكالم أو فعل أشياء تؤدي إلى تعطيل سير اليوم الدراسي أو النشاط المدرسي.  السلوك غير المنضبط  -ج

  أو مجموعة من الناس.خر آالتحدث بكالم أو فعل أشياء تؤدي إلى إهانة أو مضايقة أو إرباك أي شخص   عدم االحترام  -د

  ارتداء أي شيء ال يتوافق مع قواعد الزي الرسمي الُمطبق في المدرسة.  قواعد الزي الرسمي  -هـ

االمتناع عن الذهاب إلى غرفة   -و
  االحتجاز

  االمتناع عن الحضور إلى غرفة االحتجاز

  الكذب عن عمد  الكاذبة المعلومات الُمضللة/  -ز

من العاملين في المدرسة أو المتطوعين أو غيرهم من األشخاص المتعاقد معهم في رفض اتباع التعليمات الصادرة عن أّيٍ   حاالت العصيان  -ح
  .السلوك وآدابعن مخالفة قواعد المدرسة وقواعد الفصل الدراسي،  الً فض) OCPS(مدارس مقاطعة أورانج العامة

 
  -ط

سوء السلوك داخل الحافلة أو وسائل 
  النقل المدرسية.

داخل وسائل النقل خرين اآلالتحدث بكالم أو فعل أشياء تخالف القواعد المعمول بها داخل الحافلة المدرسية أو تؤثر سلبًا على سالمة 
  المدرسية المعتمدة.

 
  -ي

  المدرسة. وال يتضمن ذلك لغة التهديد أو التخويف.استخدام الكلمات واإليحاءات والصور واألشياء غير المقبولة داخل   اللغة البذيئة أو المسيئة /باحيةاإلالمواد 

 
  ك

والهواتف المزودة بكاميرات ة متحركالالهواتف  -على سبيل المثال ال الحصر-سواء استخدام وسائل التواصل الالسلكية بما في ذلك   مخالفات األجهزة اإللكترونية
  المراقبة وغيرها من األجهزة اإللكترونية.بود، أو القارئ االلكتروني أو ساعات ي اآلجهزة أو MP3ومشغالت 

  التأخر عن الفصل بعد الوصول إلى المدرسة في الموعد دون عذر.  التأخير  ل

  األب أو المدرسة. التغيب عن المدرسة أو الفصل دون الحصول على إذن من ولي األمر/ ب عن المدرسة أو الفصل دون إذنالتغيُّ   م

سلوك بسيطة تؤدي إلى تعطيل العمل داخل الفصول أو تعطيل البرنامج المدرسي أو النشاط المدرسي أو تعطيل النظام  ءحاالت سو أي  حاالت سوء السلوك األخرى  -ن
  الحافلة المدرسية.ل خدا

 
 

  -س

 
 

  ر غير المدعومة بأدلةحاالت التنمُّ 

عدم وجود أدلة كافية إلثبات الحادثة على النحو الذي قرر المحقق ير الُمبلغ عنها، بعد االنتهاء من التحقيق والمتابعة لحوادث التنمُّ 
ر على النحو الوارد في قانون جيفري جونسون للدفاع عن للتصرف الُمخالف وفقًا للتعريف الخاص بالتنمُّ  ةيفي بالمعايير الُمحدد

  ).من قوانين والية فلوريدا 1006-147الفقرة جميع الطالب (

 
 

  ع

 
 ش غير المدعومةحاالت التحرُّ 

  بأدلة

قرر المحقق عدم وجود أدلة كافية إلثبات الحادثة على النحو الذي يش الُمبلغ عنها، بعد االنتهاء من التحقيق والمتابعة لحوادث التحرُّ 
على النحو الوارد في قانون جيفري جونسون للدفاع عن بالتحرش للتصرف الُمخالف وفقًا للتعريف الخاص  ةيفي بالمعايير الُمحدد

  ).من قوانين والية فلوريدا 1006-147الفقرة طالب (جميع ال

 
 المخالفات التي تندرج ضمن المستوى األول
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)1(  

 
 

  -ف

 
 

  شالتحرُّ 

هينة أو استخدام األجهزة اإللكترونية أو التصرفات اللفظية أو الخطية أو البدنية أي من حاالت التهديد أو اإلهانات أو اإليحاءات المُ 
المدرسة والمتطوعين واألشخاص المتعاقد معهم يشعرون بالخوف على  يوموظفالتي تجعل طالب مدارس مقاطعة أورانج التعليمية 

بالممتلكات، أو تلك التي يكون لها تأثير سلبي على تعليم الطالب و/أو تأثير سلبي على المدرسة أضرار  وقوعأنفسهم أو الخوف من 
 -على سبيل المثال ال الحصر-بالضغط العصبي دون سبب. وقد يتضمن ذلك خرين اآلبما في ذلك أي تصرف قد يتسبب في شعور 

  إلحراج المتعمد للغير.المضايقة، والتنابز باأللقاب، والقيل والقال ونشر الشائعات وا

أو أكثر من الطالب الذين يرفضون التوقف عن تلك ثنين اح الخشنة غير الخاضعة للسيطرة التي تشمل زَ أي من األلعاب أو المُ   المزاح الخشن  -ص
  األلعاب إذا ما صدرت إليهم توجيهات بالتوقف من قبل أحد البالغين.

  )1تبعات المستوى األول (

  ولي األمر. االتصال باألب/ضرورة  -1
  .هعنعن السلوك الذي صدر مع الطالب التحدث  -2
  .التأنيب اللفظي -3
  .تكليف الطالب بمشروع أو عمل معين -4
  .سحب االمتيازات -5
  .رد الممتلكات -6
  .االحتجاز -7
  .المواد التي ال تخص المدرسة مصادرة األشياء/ -8
  .الممارسات التصالحية -9

  .إلى الخدمات اإلرشادية اإلحالة -10
  .)2التحذير بشأن اإلحالة إلى المستوى الثاني (-11
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  ): قانون االستجابة بتوقيع اإلجراءات التأديبية2المستوى الثاني (
) كما يتضمن المستوى الثاني تكرار حاالت سوء 1السلوك المتوسطة التي تتعدى في خطورتها أمثلة المخالفات المذكورة في المستوى األول ( ءحاالت سو

على رة وطخلل تهمخرين وسالماآلض صحة عرِّ ) وكذلك التصرفات الموجهة إلى األشخاص والممتلكات التي ال تُ 1السلوك التي تندرج ضمن المستوى األول (
  نحو كبير.

ي والتحقيق. وبعد سماع رواية األحداث من جانب ينبغي اإلبالغ عن حالة سوء السلوك إلى المسؤول الُمختص في المدرسة وذلك إلجراء المزيد من التقّصِ 
ي الضرورية األخرى، ينبغي قات وأعمال التقّصِ من التحقي عن القيام بتنفيذ أّيٍ  الً فضالطالب، والرجوع إلى األعضاء العاملين في المدرسة والطالب اآلخرين، 

المدرسة من  منعد اإلبعاد ثم بعد ذلك تقرير التبعات. وال يُ  )2( لمدير المدرسة اتباع اإلجراءات الُمطبقة فيما يتعلق بالتحقيق في مخالفات المستوى الثاني
  .)2( االستجابات التأديبية المتوفرة للتعامل مع مخالفات المستوى الثاني

 
  )2( ثانيالالمخالفات التي تندرج ضمن المستوى 

أعمال التخريب (التي  تخريب الممتلكات/  -أ
  دوالر أمريكي) 100تقل قيمتها عن 

  .خرآتكسير أو تحطيم األشياء التي تعود ملكيتها إلى المدرسة أو أي شخص 

من مخالفات  . (أكثر خطورةً نوالموظفسلوكيات مؤذية أو تتسبب في مضايقة شخص أو مجموعة من األشخاص بما في ذلك إظهار   عدم االحترام  -ب
  المستوى األول).

  يزعجه. أو دفعه أو االحتكاك معه جسديًا على نحوٍ خر آاالصطدام بطالب   المشاجرة والعراك  -ج

للتوقيع خرين لآلمن األب أو ولي األمر أو السماح  الً بدالمالحظات بغرض تضليل العاملين. التوقيع على أوراق المدرسة  ىحدإكتابة   التزوير  -د
  منهم. الً بدعليها 

  المراهنة على األلعاب أو األنشطة مقابل األموال أو األشياء الثمينة.  المقامرة  -هـ

  التباع القواعد المدرسية الخطية أو اللفظية أو التوجيهات الصادرة عن العاملين في المدرسة.الرفض الُمتكرر   السافر ديالتح حاالت العصيان/  -و

 
  -ز

 
  التخويف التهديد/

 أو الممتلكات (أقل خطورةً خرين لآلاستخدام الكلمات المؤذية أو التصرفات الجسدية التي قد تتسبب في إيذاء مباشر أو غير مباشر 
  جميع التهديدات على محمل الجد بغض النظر عن القصد أو النية.خذ ؤتُ ). األول المستوى من

 
  -ح

سوء السلوك داخل الحافلة أو وسائل 
  النقل المدرسية.

داخل وسائل خرين اآلتكرار التحدث بكالم أو فعل أشياء تخالف القواعد المعمول بها داخل الحافلة المدرسية أو تؤثر سلبًا على سالمة 
  المعتمدة.النقل المدرسية 

السرقة (أقل من   -ي
  )اأمريكي  ادوالرً  50

  .هذن صاحبإدون قك حأخذ شيء ليس من 

التجمعات أو المنشورات غير الُمصرح   ك
  بها.

من  االتي من شأنها أن تعطل سير اليوم الدراسي أو أي و ،دون الحصول على إذنخرين اآلعقد االجتماعات أو توزيع المواد إلى الطالب 
  األنشطة المدرسية.

 
  ل

 
  رالتنمُّ 

تكرار دفع  -على سبيل المثال ال الحصر-داخل مقار المدرسة وخارجها. وقد يتضمن ذلك تخيف اآلخرين تكرار السلوكيات التي 
  األشخاص أو التدافع والتنابز باأللقاب مع الشتائم وفظاظة القول.

  من األمثلة الخطيرة أو المزعجة أو المسيئة للمخالفات المنصوص عليها في المستوى األول. من حاالت سوء السلوك وأيٌّ  أيٌّ   حاالت سوء السلوك الجسيمة األخرى  م

 
  -ن

 
  االنضمام إلى عصابة

 -على سبيل المثال ال الحصر- األدوات تلكحيازة أي أدوات تتعلق بأنشطة العصابات أو استخدامها أو عرضها وتشمل 
 ىحدإأو رموزهم على نحو يشجع االنضمام إلى تهم اتهم وعالماوكتاب، وشارات العصابات راتواواإلكسسالمالبس 

  العصابات أو االشتراك معها.

 
 

  -س

 
 

  شالتحرُّ 

هينة أو استخدام األجهزة اإللكترونية أو التصرفات اللفظية أو الخطية أو البدنية أي من حاالت التهديد أو اإلهانات أو اإليحاءات المُ 
المدرسة والمتطوعين واألشخاص المتعاقد معهم يشعرون بالخوف على  يوموظفالتي تجعل طالب مدارس مقاطعة أورانج التعليمية 

بالممتلكات، أو تلك التي يكون لها تأثير سلبي على تعليم الطالب و/أو تأثير سلبي على المدرسة أضرار  وقوعأنفسهم أو الخوف من 
 -على سبيل المثال ال الحصر-بالضغط العصبي دون سبب. وقد يتضمن ذلك خرين اآلبما في ذلك أي تصرف قد يتسبب في شعور 

  التنابز باأللقاب مع الشتائم و/أو االحتكاك الجسدي البسيط.

 
  -ف

والهواتف المزودة ة متحركالالهواتف  -على سبيل المثال ال الحصر-تكرار سواء استخدام وسائل التواصل الالسلكية بما في ذلك   مخالفات األجهزة اإللكترونية
  وغيرها من األجهزة اإللكترونية. التتبعبود، أو القارئ االلكتروني أو ساعات ي اآلجهزة أو MP3بكاميرات ومشغالت 

 
  )2( ثانيالالمخالفات التي تندرج ضمن المستوى 
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  -ص

 
ش   الجنسي التحرُّ

أو خر آبهدف التدخل في العملية التعليمية لطالب خر آالتحدث بكالم أو فعل أشياء بغرض السخرية من التوجه الجنسي ألي شخص  
التعليقات  -على سبيل المثال ال الحصر-خلق بيئة عدائية وُمرعبة ويتضمن ذلك  تعطيل سير العمل بالمدرسة مما يؤدي في النهاية إلى
  ستثنى من ذلك التصرفات التي تشمل االحتكاك الجسدي.والنكات واإليحاءات البغيضة ذات الطابع الجنسي. ويُ 

أو أكثر من الطالب الذين يرفضون التوقف عن تلك األلعاب ثنين اح الخشنة غير الخاضعة للسيطرة التي تشمل زَ أي من األلعاب أو المُ   المزاح الخشن  -ق
  اء هذا المزاح الخشن.حدوث إصابة جرَّ لإذا ما صدرت إليهم توجيهات بالتوقف من قبل أحد البالغين، ويكون هناك خطورة 

  )2تبعات المستوى الثاني (

  ولي األمر. ضرورة االتصال باألب/ -1
  .ولي األمر عقد اجتماع مع األب/ -2
  .عقد إعداد خطة/ -3
  .التكليف ببعض األعمال الخاصة -4
  .االحتجاز -5
  .المواد التي ال تخص المدرسة مصادرة األشياء/ -6
  .الحرمان من استقالل الحافلة المدرسية -7
  )PASSرنامج البديل اإليجابي لعملية اإلبعاد من المدرسة (الب -8
  .اإلحالة إلى برنامج التدخل -9

  .إلى فصل دراسي بديلالنقل  -10
  .الممارسات التصالحية -11
  .اإلحالة إلى الخدمات اإلرشادية -12
  .)3( لثالثاالتحذير بشأن اإلحالة إلى المستوى  -13
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  ): قانون االستجابة بتوقيع اإلجراءات التأديبية3( لثالثاالمستوى 
صحة وسالمة كذلك ) تصرفات سوء السلوك الجسيمة التي تؤدي إلى تعطيل العمل والنظام داخل المدرسة وتهدد 3تشمل المخالفات التي تندرج ضمن المستوى الثالث (

  وممتلكاتهم.خرين اآل
ي والتحقيق. وبعد سماع رواية األحداث من من التقّصِ ينبغي اإلبالغ عن حالة سوء السلوك في الحال إلى المسؤول الُمختص في المدرسة وذلك إلجراء المزيد 

ي الضرورية األخرى، من التحقيقات وأعمال التقّصِ  عن القيام بتنفيذ أّيٍ  الً فضجانب الطالب، والرجوع إلى األعضاء العاملين في المدرسة والطالب اآلخرين، 
) من أجل التحقيق في المسألة وتقرير التبعات، والتي قد 3ي تندرج ضمن المستوى الثالث (ينبغي لمدير المدرسة اتباع اإلجراءات الُمحددة بشأن المخالفات الت

  تشمل إبعاد الطالب من المدرسة أو النشاط على الفور.
  )3المخالفات التي تندرج ضمن المستوى الثالث (

  دون رضاهم.خرين اآلمن الطالب  مهاجمة أّيٍ   االعتداء الجسدي  -أ

  اقتحام المدرسة بالقوة وعلى نحو يخالف القانون أو أي من الممتلكات التابعة للمدرسة أو الممتلكات الشخصية أو ممتلكات الطالب.  والدخولاالقتحام   -ب

 
  -ج

  أعمال التخريب  تخريب الممتلكات/
  )اأمريكي  ادوالرً  999إلى  100(

أو دفعه أو االحتكاك معه جسديًا على نحو يزعجه. تكسير أو تحطيم األشياء التي تعود ملكيتها إلى المدرسة أو خر آاالصطدام بطالب 
  .خرآأي شخص 

 
  -د

 
  عدم االحترام

الكالم والحركات التي  -على سبيل المثال ال الحصر-. ويتضمن ذلك خرآشخص  إصدار سلوكيات مؤذية أو تتسبب في مضايقة
  سباب. وأتحتوي على إهانات 

  بتعريضهم لإليذاء من أجل الحصول على شيء منهم.خرين اآلتهديد   االبتزاز  -هـ

 
 

  -و

 
 

  المشاجرة والعراك

  ).الثانيالمستوى  مخالفات أو دفعه أو االحتكاك المؤذي معه جسديًا (أكثر خطورة منخر آاالصطدام بطالب 
أو حماية خرين اآلشير مصطلح الدفاع عن النفس إلى أي تصرف يصدر من أجل صد أو دفع أي هجوم من قبل يُ  ملحوظة:

  .خريناآلض للضرب من قبل الشخص لنفسه من التعرُّ 
  .واالقتتالشاجرة المضمن أعمال عد سيُ  بلعد التصعيد برد الضرب على الشخص من الدفاع عن النفس وال يُ  

أو أثناء أي من األنشطة ) OCPS(مدارس مقاطعة أورانج العامةحيازة األلعاب النارية والمفرقعات داخل البنايات التابعة ل  والمفرقعاتالنارية لعاب األ  -ز
  التعليمية.

السافر  ديالتح حاالت العصيان/  -ح
  الجسيمة

لن تتبع نك بأاالمتناع عن تنفيذ التوجيهات الصادرة عن العاملين في المدرسة، أو التحدث بعبارات أو التصرف على نحو يوحي 
  التعليمات.

  من الجماعات أو النوادي السرية داخل المدرسة. االنتماء إلى أّيٍ   المنظمات غير القانونية  -ط

 
 

  -ي

 
  حيازة المواد المحظورة.

، واألشياء الحقيقية غيروالبنادق ات قدَّاحوال، بالثقاحيازة أو استخدام األشياء الممنوع تداولها داخل المدرسة أو توزيعها مثل أعواد 
م المادة من المدرسة متى كان ذلك مسموًحا به. وال تتحمل الحادة واألدوات وغيرها. يتولى ولي أمر الطالب الترتيب من أجل تسلُّ 

من المواد أو األشياء التي يجلبها  عن حاالت السرقة أو الفقدان او التلف ألّيٍ ولية ؤمسأي  )OCPS(عة أورانج العامةمدارس مقاط
  الطالب داخل مقر المدرسة.

 
  ل

التدخين واستخدام منتجات التبغ 
  .خرينباآلالخاصة 

على الطالب بما في ذلك السجائر اإللكترونية، وزيت الكانابيديول، وسجائر  غالتبمن منتجات  حيازة أو استخدام أو بيع أو توزيع أّيٍ 
) وذلك داخل حرم المدرسة أو أثناء األنشطة THCالتي ال تحتوي على رباعي هيدرو كانابينول (رجيلة ناوالجوول، وأقالم الشيشة 

  المدرسية.

  دون أذنهم.خرين اآلأخذ ممتلكات   )اأمريكي  ادوالرً  299إلى  50سرقة (  م

دخول البنايات التابعة للمدرسة أو أماكن النشاط المدرسي أو البقاء فيها حتى بعد أن تصدر تعليمات من قبل العاملين في المدرسة   التعدي على ممتلكات الغير  -ن
  بتركها.

  المدرسة.ها عاتر يالتل أثناء األنشطة انتهاك قواعد حظر التجوُّ   لانتهاك حظر التجوُّ   -س

 
  ع

 
ر   التنمُّ

تكرار  -على سبيل المثال ال الحصر-داخل مقار المدرسة وخارجها. وقد يتضمن ذلك  خريناآل تكرار السلوكيات التي تخيف
مخالفات التنابز باأللقاب مع التهديد واالحتكاك البدني الذي يتسبب في إيذاء جسدي بسيط واإلزعاج أو مشاركة النصوص 

  يو مع العديد من األشخاص.المكتوبة/ الصور/ مقاطع الفيد

 
  -ف

 
  حاالت سوء السلوك الجسيمة األخرى

المصاحبة للمناهج  السلوكيات التي تؤدي إلى تعطيل النظام في المدرسة وكذلك الوظائف التي تقدمها المدرسة أو األنشطة اإلضافية/
مدارس مقاطعة تزويد العاملين في  -المثال ال الحصرعلى سبيل -. وقد يتضمن ذلك تهموسالم خرينالدراسية أو التي تهدد صحة اآل

  .فعليّ أو تشغيل أنظمة التحذير من الحرائق دون وجود حريق  ،كاذبة /بمعلومات ُمضللة )OCPS(أورانج العامة

 

  )3المخالفات التي تندرج ضمن المستوى الثالث (
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ص 
  ص

من  االعتداء الجسدي على أّيٍ 
أو األشخاص  الموظفين
  معهم.المتعاقد 

  .همبمن الموظفين أو األشخاص المتعاقد معهم ولكن دون إلحاق أي إصابة جسدية  االستخدام المتعمد للقوة ضد أّيٍ 

 
  -ق

 
ش   الجنسي التحرُّ

أو تعطيل سير العمل خر آبهدف التدخل في العملية التعليمية لطالب خر آالتحدث بكالم أو فعل أشياء بغرض السخرية من التوجه الجنسي ألي شخص 
 مشاركة/ -على سبيل المثال ال الحصر-بالمدرسة مما يؤدي في النهاية إلى خلق بيئة عدائية وُمرعبة. وتحمل هذه التصرفات طابعًا جنسيًا وقد تتضمن 

  أو حاالت اللمس البسيطة./التقاطها في أماكن خاصة و جرىالفيديو التي ال تظهر مناطق العورة بالجسم ولكن طع قاومإظهار الصور  إرسال/

 
  -ر

على -). ويتضمن ذلك أو الممتلكات (أكثر خطورةً خرين لآلاستخدام الكلمات المؤذية أو التصرفات الجسدية التي قد تتسبب في إيذاء مباشر أو غير مباشر   تخويف أحد األشخاص /تهديد
جميع التهديدات على محمل خذ ؤتُ التهديدات اللفظية وغير اللفظية أو بالفعل أو عبر وسائل التواصل االجتماعي أو التهديد الكتابي.  -سبيل المثال ال الحصر

  الجد بغض النظر عن القصد أو النية.

 
  -ش

 
  االنضمام إلى عصابة

 للعنف أو تؤثر سلبًا على نحو خطير على سير البرنامج المدرسيالعصابات أو الترويج  ىحدإالسلوكيات أو التصرفات التي ترمي إلى تمجيد نشاط 
من  حيازة أو استخدام أو إظهار أّيٍ  -على سبيل المثال ال الحصر-من األنشطة المدرسية أو غيرها من خدمات النقل المدرسية بما في ذلك  أو أّيٍ  هونظام

ج لالنضمام إلى العصابات أو االشتراك معهم ة بالعصابات وكذلك الكتابات التي تروِّ األدوات أو المالبس و/أو المجوهرات أو الوشوم والشارات الخاص
  .هابأو غيرها من السلوكيات المتعلقة ات ببالعصامن الرموز أو العالمات الخاصة  وكذلك استخدام أّيٍ 

 
 

  ط

 
 

ش   التحرُّ

هينة أو استخدام األجهزة اإللكترونية أو التصرفات اللفظية أو الخطية أو البدنية التي تجعل طالب أي من حاالت التهديد أو اإلهانات أو اإليحاءات المُ 
بالممتلكات، أو تلك التي يكون لها أضرار  وقوعالمدرسة والمتطوعين واألشخاص المتعاقد معهم يشعرون بالخوف على أنفسهم أو الخوف من  يوموظف

بالضغط العصبي دون سبب. وقد خرين اآلأثير سلبي على المدرسة بما في ذلك أي تصرف قد يتسبب في شعور تأثير سلبي على تعليم الطالب و/أو ت
إزعاج أو مشاركة  وأمخالفات التنابز باأللقاب مع التهديد واالحتكاك البدني الذي يتسبب في إيذاء جسدي بسيط  -على سبيل المثال ال الحصر-يتضمن ذلك 

  مقاطع الفيديو مع العديد من األشخاص. /النصوص المكتوبة/ الصور

  المدارس الثانوية فقط  األعمال الُمرهقة  -ث

 
  -خ

 لسلوك داخل الحافلة أوسوء ا
  وسائل النقل المدرسية.

 
النقل المدرسية داخل وسائل خرين اآلتكرار التحدث بكالم أو فعل أشياء تخالف القواعد المعمول بها داخل الحافلة المدرسية أو تؤثر سلبًا على سالمة 

  )).2من مخالفات المستوى الثاني ( المعتمدة. (أكثر خطورةً 

 
  -ط

والهواتف المزودة بكاميرات ومشغالتة متحركالالهواتف  -على سبيل المثال ال الحصر-استخدام وسائل التواصل الالسلكية بما في ذلك  ءسواالستمرار في   مخالفات األجهزة اإللكترونية
MP3 وغيرها من األجهزة اإللكترونية. التتبعأو ساعات لكتروني اإلبود، أو القارئ ي اآلجهزة أو  

 
  -ص

انتهاك قواعد تكنولوجيا المنطقة 
  التعليمية

 مة من المنطقة التعليمية وكذلك الوصول غير المصرح به إلى البرامج و/أو الملفات غير الُمخصصةلَّ سَ تَ التعديل على تهيئات البرامج/ األجهزة المُ 
  مة من المنطقة التعليمية أو مشاركة كلمة المرور واسم المستخدم ألي شخص آخر.لَّ سَ تَ لالستخدام من قبل الطالب وذلك على األجهزة الخاصة و/أو المُ 

 
  أأ

 
  المزاح الخشن

الطالب الذين يرفضون التوقف عن تلك األلعاب إذا أو أكثر من ثنين اح الخشنة غير الخاضعة للسيطرة أو حاالت الشغب التي تشمل زَ أي من األلعاب أو المُ 
ب هذا المزاح الخشن في إصابة. قد تعد حاالت المزاح الخشن التي تؤدي إلى إصابات خطيرة ما صدرت إليهم توجيهات بالتوقف من قبل أحد البالغين، وتسبَّ 

  ).4ضمن مخالفات المستوى الرابع (ة يطبتتطلب رعاية 

  )3(تبعات المستوى الثالث 

  ولي األمر. /ضرورة االتصال باألب -1
  .ولي األمر /عقد اجتماع مع األب -2
  .عقد إعداد خطة/ -3
  .الحافلة المدرسية استقاللالحرمان من  -4
  المدرسة. مناإلبعاد  -5
  .رد الممتلكات -6
  )PASSالبرنامج البديل اإليجابي لعملية اإلبعاد من المدرسة ( -7
  .االحتجاز -8
  .اإلحالة إلى برنامج التدخل -9

  .الممارسات التصالحية -10
  .اإلحالة إلى الخدمات اإلرشادية -11
  .)4( رابعالالتحذير بشأن اإلحالة إلى المستوى  -12
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  ): قانون االستجابة بتوقيع اإلجراءات التأديبية4( رابعالالمستوى 
عد من مسوغات اإلبعاد والطرد من المدرسة. تتسبب أي مخالفة حاالت سوء السلوك الخطيرة والتي تُ ) 4تشمل المخالفات التي تندرج ضمن المستوى الرابع (

  .لطردباأيام مع التوصية الُمحتملة  10لمدة تصل حتى بعاد اإل) في 4من مخالفات المستوى الرابع (
ي والتحقيق. وبعد سماع رواية المدرسة وذلك إلجراء المزيد من التقّصِ ينبغي اإلبالغ عن حالة سوء السلوك الجسيمة في الحال إلى المسؤول الُمختص في 

ي من التحقيقات وأعمال التقّصِ  عن القيام بتنفيذ أّيٍ  الً فضاألحداث من جانب الطالب، والرجوع إلى األعضاء العاملين في المدرسة والطالب اآلخرين، 
) من أجل التحقيق في المسألة 4( رابعالالُمحددة بشأن المخالفات التي تندرج ضمن المستوى الضرورية األخرى، ينبغي لمدير المدرسة اتباع اإلجراءات 

  وتقرير التبعات، والتي قد تشمل إبعاد الطالب من المدرسة أو النشاط على الفور.
  ي.) إلى السلطات المحلية إلجراء المزيد من التحقيق والتقّصِ 4من الطالب الذين يرتكبون مخالفات تندرج ضمن المستوى الرابع ( يجوز إحالة أّيٍ 

 
 

  )4المخالفات التي تندرج ضمن المستوى الرابع (

  من المشروبات الكحولية أو الوقوع تحت تأثيرها. أو مشاركة أو توزيع أو طلب أّيٍ تناول حيازة أو   المشروبات الكحولية  -أ

  من الممتلكات الخاصة بالغير. من ممتلكات المدرسة أو أّيٍ  إشعال النيران أو محاولة إشعال النيران في أّيٍ   أعمال الحريق الُمتعمد  -ب

 
 

  -ج

 
 

  تخويف أحد األشخاص /تهديد

للخطر. خرين اآلاستخدام الكلمات المؤذية أو التصرفات الجسدية التي قد تتسبب في إيذاء مباشر أو غير مباشر أو تعرض حياة 
مع القيام بتصرف عدواني لتنفيذ خرين لآلاإليذاء و أاستخدام الكلمات المؤذية أو التصرفات الجسدية التي تحمل تهديدات بالعنف 

غير اللفظي أو الفعلي أو عبر وسائل التواصل  التهديد اللفظي أو -ال الحصر على سبيل المثال-التهديد. وقد يتضمن ذلك 
  جميع التهديدات على محمل الجد بغض النظر عن القصد أو النية.خذ ؤتُ أو عبر الرسائل النصية. جتماعي اال

مدارس مقاطعة المتطوعين في  وأاألشخاص المتعاقد معهم  وأأو الموظفين لطالب اضرب و أمن حاالت لمس  أيٌّ   االعتداء بالضرب  -د
  خرينلآلد إلى المزيد من اإليذاء الجسدي تعمَّ ت على نحو مُ أدَّ  التي، أو خراآلدون رضى الشخص ) OCPS(أورانج العامة

 
  -هـ

 
  تهديدات المدرسة

أي تهديد مباشر أو غير مباشر قد يتسبب في اإلضرار بالمدرسة أو يؤدي إلى تعطيل الخدمات التي يقدمها حرم المدرسة أو األنشطة 
التهديدات اللفظية وغير اللفظية والفعلية عبر وسائل التواصل أو عن  -على سبيل المثال ال الحصر-التي تنظمها المدرسة بما في ذلك 

  جميع التهديدات على محمل الجد بغض النظر عن القصد أو النية.خذ ؤتُ طريق الرسائل النصية. 

 
  -و

 
  حيازة المخدرات /تعاطي

من المواد الُمخدرة المحظورة وغيرها من المواد التي يمكن أن تؤثر على الحالة  حيازة أو تعاطي أو مشاركة أو الوقوع تحت تأثير أّيٍ 
  من األدوات المستخدمة في التعاطي. المزاجية أو السلوكية. حيازة أو تعاطي أي شيء يندرج ضمن فئة المواد الُمخدرة أو حيازة أّيٍ 

  أو اإلبالغ الكاذب عن الحرائق. فعليّ إطالق إنذار الحريق دون وجود حريق   تهديدات الحرائق الكاذبة  -ز

 
  -ح

مة أو غير من األسلحة أو المعدات التخريبية أو استخدامها أو السيطرة عليها (القابلة للتشغيل وغير القابلة للتشغيل والُملقَّ  حيازة أّيٍ   المعدات التخريبية /األسلحة
  من قوانين والية فلوريدا. ويتضمن ذلك األلعاب النارية والمفرقعات. 790النحو الُمحدد في الفصل مة بالرصاص) على لقَّ مُ ال

 
 

  -ط

 
 

إحداث اضطرابات كبيرة داخل 
  حرم المدرسة

تعطيل أنشطة الحرم المدرسي سواء بصورة كلية أو جزء كبير منها على نحو جسيم وكذلك أي من الفعاليات التي تنظمها المدرسة 
 خرينخدمات النقل باستخدام الحافلة المدرسية. السلوكيات المضطربة التي تشكل تهديدًا خطيًرا على المدرسة أو صحة اآلو/أو 

من  البدء في أو التحريض على أو المشاركة في أّيٍ  -على سبيل المثال ال الحصر-. وقد يتضمن ذلك تهمورفاهي تهموسالم
  الفصل الدراسي التالي.بدء  منو/أو الحوادث التي تمنع الطالب  المدرسة مقصفإغالق  االضطرابات أو الحوادث التي قد تتسبب في

 
  -ي

 300االختالس/ السرقة (
  دوالر أمريكي أو أكثر)

سرقة أو إخفاء أو أخذ أو حمل أو الهروب بأي من الممتلكات الخاصة بالغير أو محاولة القيام بأي من ذلك. ويتضمن ذلك سرقة المحافظ
  المباني وسرقة المركبات اآللية وسرقة آلة البيع التي تعمل بالنقود.وسرقة 

 
 
 

  ك

 
 
 

  األسلحة األخرى

أو خرين اآلستخدم إليذاء عدات أو األشياء بخالف األسلحة واألسلحة النارية التي قد تُ من المُ  حيازة أو استخدام أو السيطرة على أّيٍ 
ٍ  الُمقلَّدةتخويفهم. وتشمل هذه الفئة أشياء مثل بنادق الهواء أو بنادق ضغط الهواء، واألسلحة الهوائية وبنادق كرات الطالء والنماذج   ألّي

النجوم كان نوعها، والسالسل واألنابيب وشفرات الحالقة أو الننشاكو أو القبضات الحديدية و امن البنادق أو األسلحة وكذلك السكاكين أي 
من األسلحة اإللكترونية أو الكيميائية. كما غير ذلك الصينية المعدنية والهراوات وبنادق الغاز المسيل للدموع، ورشاش الفلفل، أو 

  .خرآخدم بطريقة ُمرعبة تجاه أي شخص إذا ما استُ  اناريً  اسالحً يتضمن ذلك أيًضا أي شيء يمكن اعتباره 

ذات الطابع حاالت سوء السلوك الُمكررة   ل
  الخطير جدًا

حاالت سوء السلوك الُمكررة التي تهدف تعطيل النظام في المدرسة والوظائف التي تقدمها المدرسة على نحو خطير و/أو األنشطة 
  المصاحبة للمناهج الدراسية. /اإلضافية

 
  )4المخالفات التي تندرج ضمن المستوى الرابع (
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  م

 
  حاالت السرقة

وذلك سواء بالقوة أو عن طريق التهديد باستخدام خر آقيمة من األشياء التي تخضع لسيطرة أو في حيازة أي شخص  يذأخذ أي شيء 
محافظ النقود أو  -ال الحصر على سبيل المثال-القوة أو العنف و/أو تخويف الضحية بأنك سوف تستولي عليه. وقد يتضمن ذلك 

  أو المالبس وغير ذلك.ة تحركالمالهواتف 

  .خراآلنحو الغير وذلك باإلكراه و/أو دون رغبة الطرف  هةموجأي تصرف جنسي أو محاولة   الجنسياالعتداء   -ن

 
  -س

 
ش   الجنسي التحرُّ

أو خر آبهدف التدخل في العملية التعليمية لطالب خر آالتحدث بكالم أو فعل أشياء بغرض السخرية من التوجه الجنسي ألي شخص 
على -تعطيل سير العمل بالمدرسة مما يؤدي في النهاية إلى خلق بيئة عدائية وُمرعبة. وتحمل هذه التصرفات طابعًا جنسيًا وقد تتضمن 

س ظهر مناطق العورة في الجسم و/أو المداعبة وتحسُّ الفيديو التي تُ طع قاومإظهار الصور  إرسال/ مشاركة/ -سبيل المثال ال الحصر
  في الجسم. مناطق العورة

 التصرفاتأي تصرف أو سلوك متعمد و/أو عن قصد يكون الهدف منه تحقيق المتعة الجنسية أو المزيد من التصرفات الشهوانية أو   الجرائم الجنسية  ع
  البذيئة.

خطة إعادة التسجيل مخالفة   -ف
  المبكر

 من عملية اإلبعاد/ خطة إعادة التسجيل المبكرمخالف لارتكاب أي تصرف أو مجموعة من التصرفات التي تخالف أو يكون لها تأثير 
  الطرد الكامل.

من المركبات اآللية دون إذن. وكذلك االستيالء على السيارات أو  محاولة االستيالء غير المصرح بها ألّيٍ و أاالستيالء و أاالستخدام   سرقة المركبات اآللية -ص
  الشاحنات أو الدراجات النارية أو أي آلة ذاتية الدفع أو مزودة بمحرك.

 
  -ق

 
  أعمال التخريب

أعمال التخريب أو اإلتالف والتشويه للممتلكات العامة والخاصة بما في ذلك تخريبها باستخدام الرسم الجرافيتي أو بغلقها أو خدش 
  دوالر أمريكي أو أكثر) 1000الغرف مما ينتج عنه أضرار بقيمة ( ىحدإالسيارات أو سرقة 

 
  -ر

 
  أخرى

جرائم الكراهية  -على سبيل المثال ال الحصر-المتوقعة داخل المدرسة أو المجتمع. وقد يتضمن ذلك وق ذالأي سلوك يتخطى حدود 
رق والجنس والموطن األصلي، وحالة اإلعاقة من األحاديث التي تستند إلى العِ  االتي قد تؤذي أي شخص داخل حرم المدرسة و/أو أي 
  كبيًرا. الً تعطيلبيئة التعليمية التي قد تتسبب أو من المحتمل أن تتسبب في تعطيل ا

 
  -ش

توصيل الُمخدرات وتوزيعها وبيعها 
  .هاؤوشرا

  من المواد الُمخدرة أو الممنوعة أو توزيع أو بيع أو شراء أي مادة لها نفس تأثير الُمخدرات. توزيع أو بيع أو شراء أّيٍ 

 
  ط

 
ر   التنمُّ

تكرار  -على سبيل المثال ال الحصر-داخل مقار المدرسة وخارجها. وقد يتضمن ذلك  خريناآل تكرار السلوكيات التي تخيف
مقاطع  أو الصور ألكثر من شخص ونشر الصور/ إرسال النصوص أو مقاطع الفيديو /عرض مخالفات التنابز ومشاركة/

  .رينخاآلالفيديو على مواقع التواصل االجتماعي و/أو االحتكاك البدني الذي يتسبب في إيذاء 

 
 

  -ث

 
 

ش   التحرُّ

هينة أو استخدام األجهزة اإللكترونية أو التصرفات اللفظية أو الخطية أو البدنية التي أي من حاالت التهديد أو اإلهانات أو اإليحاءات المُ 
أضرار  وقوعد معهم يشعرون بالخوف على أنفسهم أو الخوف من تعاقَ واألشخاص المُ  المدرسة والمتطوعين يوموظفتجعل طالب 

بالممتلكات، أو تلك التي يكون لها تأثير سلبي على تعليم الطالب و/أو تأثير سلبي على المدرسة بما في ذلك أي تصرف قد يتسبب في 
ر -على سبيل المثال ال الحصر-بالضغط العصبي دون سبب. وقد يتضمن ذلك خرين اآلشعور  ر /التنمُّ اإللكتروني، وتخويف  التنمُّ

  وت أو اإلصابات الخطيرة.من المخرين اآل

مدارس مقاطعة أورانج د معهم والمتطوعين في تعاَق د أو فعلي ألحد الطالب أو الموظفين واألشخاص المُ تعمَّ أي ضرب مُ   االعتداء الجسدي  -ط
  دون رضاه والذي ينتج عنه إيذاء جسدي.) OCPS(العامة

شباالغتصاب أو المداعبة، أو األعمال المنافية لآلداب، أو  دًاأي حادث يتضمن تهدي  الجنسياالعتداء  -ص باألطفال أو اللواط. قد يتعرض الطالب  التحرُّ
  لالعتداء الجنسي. إناثًا وأ اذكورً كانوا  سواء جميعًا

 
  أأ

 
انتهاك قواعد تكنولوجيا المنطقة 

  التعليمية

مة من المنطقة التعليمية وكذلك الوصول غير المصرح به إلى لَّ سَ تَ التعديل غير المصرح به على تهيئات البرامج/ األجهزة المُ 
مة من المنطقة التعليمية لَّ سَ تَ لالستخدام من قبل الطالب وذلك على األجهزة الخاصة و/أو المُ  البرامج و/أو الملفات غير الُمخصصة

ين والتشريعات الفيدرالية و/أو القوانين من القوان وأي مخالفة ألّيٍ خر آأو استخدام كلمة المرور واسم المستخدم ألي شخص 
  والتشريعات الخاصة بالوالية أو التشريعات المحلية.

 
 ب-ب

 
  االبتزاز

عن طريق نشر المعلومات الخاصة بغرض الحصول على المال أو الل ذاإلوكذلك التهديد بالتعرض أو خرين اآلالتهديد المتعمد لحياة 
  من األشياء الثمينة. المعلومات أو الخدمات أو أّيٍ 

 
 

  )4تبعات المستوى الرابع (
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  خطوات اإلجراءات التأديبية
أو مطلوبة من أجل حماية حقوق الطالب، يجب اتباع بعض التعليمات فيما يتعلق باإلجراءات التأديبية. تُعد هذه اإلجراءات والخطوات خطوات ُمقترحة 

  الفصل الدراسي  ة/التي ال تغطيها هذه اإلجراءات والمعمول به من قبل إدارة المدرسستراتيجيات اإلبموجب القوانين أو التشريعات. كما يُفضل استخدام 
  ) في المدارس االبتدائية والثانوية3الثالث ( حتى )1األول ( يات منتخذة حيال مخالفات المستواإلجراءات المُ 

لية: )، يخضع لإلجراءات التأديبية التا3) حتى الثالث (1من حاالت سوء السلوك التي تندرج ضمن فئات مخالفات المستويات من األول ( أي طالب يُتهم بأّيٍ 
   كبير إلى الضمانات اإلجرائية.في المواقف الطارئة، يجوز تعديل هذه اإلجراءات طالما جرى بذل الجهود المعقولة من أجل توفير فرص مشابهة إلى حدٍّ 

 
 

  اإلجراءات:

  َمن ينوب عنه أن يُخبر الطالب عن سبب (أسباب) اإلحالة. ينبغي للمدير/  )1الخطوة األولى (

  روايته لما حدث سواء كان ذلك في صورة لفظية أو كتابية وينبغي أن يُمنح الفرصة إلحضار الشهود على الحادثة. لعرضينبغي أن يُمنح الطالب الفرصة   )2( ثانيةالالخطوة 

 
  )3( ثالثةالالخطوة 

َمن ينوب عنه اإلجراء التأديبي المناسب حسب  كذلك، يُحدد المدير/َمن ينوب عنه القرار بشأن ما إذا كانت األدلة تدعم وقوع المخالفة أم ال. وإذا كانت  يتخذ المدير/
نَةأحكام    ع عليه.قِّ قواعد سلوك الطالب. ويُخطر الطالب باإلجراء التأديبي الذي وُ  ُمدَوَّ

 
 

  )4( رابعةالالخطوة 

يُرسل هذا اإلخطار عبر البريد أو  الطالب،إبعاد جميع حاالت عن  المنطقة أو من ينوب عنه فمشركذلك وأمر الطالب/ والده  يُخطر المدير/ َمن ينوب عنه وليَ 
ي تنفيذ قرار ساعة بعد بداية تنفيذ قرار اإلبعاد أو في يوم العمل التالي. تُبذل الجهود المناسبة من أجل التواصل مع ولي األمر/ األب قبل البدء ف 24م في غضون يُسلَّ 

َمن ينوب عنه أن يقرر تنفيذ قرار اإلبعاد دون االتصال بولي األمر/  األب قبل البدء في تنفيذ قرار اإلبعاد، يجوز للمدير/ /اإلبعاد. وإذا تعذر الوصول إلى ولي األمر
  ولي األمر. األب على أن تستمر الجهود المعقولة للتواصل مع األب/

 
  )5( خامسةالالخطوة 

ولي األمر من أجل استئناف اإلجراء التأديبي الُمطبق  َمن ينوب عنه وذلك بناًء على طلب يقدمه األب/ولي األمر طلب عقد اجتماع مع المدير أو  يحق للطالب واألب/
ل بشأن تعديل اإلجراء التأديبي على الطالب. تُقدم جميع الطلبات في غضون ثالثة أيام دراسية بداية من اإلخطار األول باإلحالة إلى التأديب. ويكون للمدير القول الفص

  .الُمتخذ

 
  )6( سادسةالالخطوة 

مدة إجمالية ينبغي عقد اجتماع في كل مرة يتعرض فيها أي طالب من ذوي االحتياجات الخاصة لإلبعاد من الفصل الدراسي أو استقالل الحافلة المدرسية ل
إلجراء بعض التعديالت من أجل  هناك حاجةً  أنأم  بًامناس) أيام على مدار العام الدراسي. ويكون الغرض منه تحديد ما إذا كان تسجيله 10عشرة (إلى  تصل

  مع سلوك الطالب الُمثير للقلق. التعامل على نحو أكثر فاعليةً 

  وبناًء على تقدير المدير، قد يُطلب من الطالب التوقيع على عقد سلوكي في صورة خطية بمجرد عودة الطالب.  )7( سابعةالالخطوة 

 
 

  )8( ثامنةالالخطوة 

مع  على مدير المنطقة. ويناقش مدير المنطقة األمرَ خالل االتصال  منتوفير اإلجراءات الضمنية، فإنه يجوز االعتراض واالستئناف  دمبعولي األمر  شعر األب/ إذاو
إلجراء المزيد من المناقشات حيال هذا األمر. لعقد اجتماع بين مدير المدرسة ومدير المنطقة وولي األمر/ األب  دموعد حديُ ، بًامناسحسبما يكون وولي األمر،  األب/

  وال يُفسر ذلك على أنه تفويض لمدير المنطقة باستبدال الحكم بشـأن القرار الصادر عن مدير المدرسة.
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  خطوات اإلجراءات التأديبية
نَةأي طالب يتُهم بارتكاب مخالفة ل قد تستوجب الفصل من المدرسة أو الحرمان  -ن ينوب عنهحسبما يراه مدير المدرسة أو مَ -قواعد سلوك الطالب التي  ُمدَوَّ

طالما جرى بذل -. في المواقف الطارئة، يجوز تعديل هذه اإلجراءات فيما يليالموصوفة  للضمانات اإلجرائيةالمدرسية، يخضع  استقالل الحافلةمن خدمات 
  إلى تلك الضمانات اإلجرائية. - كبيرالجهود المعقولة من أجل توفير فرص مشابهة إلى حدٍّ 

 
 

  اإلجراءات:

  الطرد.َمن ينوب عنه أن يُخبر الطالب عن سبب (أسباب)  ينبغي للمدير/  )1الخطوة األولى (

  روايته لما حدث سواء كان ذلك في صورة لفظية أو كتابية وينبغي أن يُمنح الفرصة لتقديم شهود على الحادثة. لعرضينبغي أن يُمنح الطالب الفرصة   )2( ثانيةالالخطوة 

 
 

  )3( ثالثةالالخطوة 

 َمن ينوب عنه اإلجراءَ  في صورة خطية بشأن ما إذا كانت األدلة تدعم وقوع المخالفة أم ال. وإذا كانت كذلك، يُحدد المدير/ َمن ينوب عنه القرارَ  يتخذ المدير/
نَةالتأديبي المناسب حسب أحكام  َمن ينوب  ). إذا ما قرر مدير المدرسة/4قواعد سلوك الطالب. ويُخطر الطالب بالمخالفة التي تندرج ضمن المستوى الرابع ( ُمدَوَّ

دراسة توصية  وجارٍ ) أيام 10عن المدرسة لمدة عشرة ( دٌ أنها ُمبعَ  بأنه/ الطالبَ  عنه وجود أدلة كافية للفصل والطرد، فمن ثم يُخبر مدير المدرسة/َمن ينوب عنه
  بطرده.

 
 

  )4( رابعةالالخطوة 

) أيام 10عن المدرسة لمدة عشرة (د عِ بأُ والد الطالب وكذلك إلى المنطقة التعليمية بما يفيد أن الطالب قد  /إلى ولي أمر اخطي  اإخطارً يُرسل مدير المدرسة 
ساعة بعد بداية تنفيذ قرار اإلبعاد أو في يوم  24م في غضون مع وجود توصية قيد الدراسة بشأن طرده من المدرسة. يُرسل هذا اإلخطار عبر البريد أو يُسلَّ 

األب قبل لي. تُبذل الجهود المناسبة من أجل التواصل مع ولي األمر/ األب قبل البدء في تنفيذ قرار اإلبعاد. وإذا تعذر الوصول إلى ولي األمر/ الدراسة التا
  َمن ينوب عنه أن يقرر تنفيذ قرار اإلبعاد دون االتصال بولي األمر/ األب. البدء في تنفيذ قرار اإلبعاد، يجوز للمدير/

 
  )5( خامسةالالخطوة 

). تُقدم جميع 4ولي األمر طلب عقد اجتماع مع المدير أو َمن ينوب عنه من أجل مراجعة المخالفة التي تندرج ضمن المستوى الرابع ( يحق للطالب واألب/
ولي األمر طلب نسخة من األدلة  /لألبولي األمر. يجوز  /ه األبمَ لَّ سَ من إخطار اإلبعاد األول الذي تَ  ) أيام دراسية بدايةً 3الطلبات في غضون ثالثة (

  الوثائقية التي استند إليه قرار الطرد.

 
 

  )6( سادسةالالخطوة 

َمن ينوب عنه وغيرهم  يدعو مدير المنطقة إلى عقد اجتماع لفريق التأديب وذلك في أقرب وقت ممكن. ويتكون فريق التأديب من مدير المنطقة ومدير المدرسة/
مستشار المدرسة، واألخصائي النفسي في المدرسة، المدير اإلداري وفريق العمل في  -ال الحصر على سبيل المثال-بما في ذلك  المناسبين،من األشخاص 

  ولي األمر وكذلك الطالب حضور اجتماع فريق التأديب. ل اإليجابي. كما ستطلب المدرسة من األب/مركز مسارات التحوُّ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  )7( سابعةالالخطوة 

يعتقد أن الطالب الذي -ولي أمر  /)، يجوز ألي أب4من قبل مدير المنطقة من أجل التحقق من المخالفة التي تندرج ضمن المستوى الرابع ( اقرارً  إذا أتُخذ
طلب جلسة استماع إدارية وذلك  -من حقه المزيد من الضمانات اإلجرائية أو يود االعتراض على األدلة الوثائقية التي استند إليها قرار الطرد والفصل

ولي األمر طلب عقد جلسة استماع إدارية من مدير المنطقة أو َمن  بتوجيه إخطار بهذا الطلب إلى مدير المنطقة أو َمن ينوب عنه. وإذا تعذر على األب/
ل بَ من اإلجراءات الُمتخذة من قِ  في االعتراض على أّيٍ عن حقه  الً تناز) بعد اجتماع الفريق التأديبي، يُعد ذلك 14ينوب عنه في غضون أربعة عشر يوًما (

) يوًما من تقديم طلبات 15االستماع اإلدارية أو رفضها وذلك في غضون خمسة عشر (لسات جفريق التأديب من أجل تنفيذ قراره. ويجوز قبول عقد 
وز لكٍل من مدير المنطقة ومدير المدرسة أو َمن ينوب عنه حضور هناك أي اتفاق بشأن تمديد هذه المدة وذلك في صورة خطية. يج نيكانعقادها ما لم 

عن الطالب وذلك في موعد  ولي األمر مدير المنطقة بجميع األطراف الذين سيحضرون الجلسة اإلدارية نيابةً  جلسة االستماع اإلدارية. ويُخطر األب/
التام للطالب دون أن يشمل ذلك الخدمات التعليمية، فمن ثم  بالطردهناك توصية  نتكاا عقد جلسة االستماع اإلدارية. وإذ ) أيام دراسية قبل3أقصاه ثالثة (

) من قوانين والية فلوريدا. ويكون أمام المسؤول عن جلسة االستماع اإلدارية 2(57-120و 569-120تخضع جلسة االستماع اإلدارية ألحكام الفقرات 
يراه مناسبًا استنادًا إلى الحقائق أو خر آبأي إجراء  أن يوصي وإماوقع بديل أو توصية مدير المدرسة بالطرد قرار فريق التأديب باإلحالة إلى م يديؤإما أن 

تقديم أمر موصى  -دون إلزام-َمن ينوب عنه وكذلك ولي األمر/ األب  التهم التي استند إليها قرار الطرد أو الفصل الُمقترح. يحق لكل من مدير المدرسة/
حسبما يراه -االستنتاجات الُمقترحة واستنتاجات القانون. يجوز لمسؤول جلسة االستماع اإلدارية وذلك  جلسة االستماع اإلدارية يحتوي علىإلى مسؤول  هب

سة االستماع ولي األمر شريطة أنه يجوز لمسؤول جل /األبلطلب  االستجابةَمن ينوب عنه أو  /مدير المدرسة مناستخدام األمر الموصى به الُمقدم  -مناسبًا
  اإلدارية رفض األوامر الُمقترحة وإصدار أمر جديد.
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  اإلجراءات:

 
 

  )8( ثامنةالالخطوة 

تمديد فترة اإلبعاد لالسلطة  قةالمنط) أيام قبل التاريخ التالي الجتماع مجلس المدرسة، يكون لمشرف 10التي استمرت عشرة (لطالب اإذا ما انتهت مدة عقوبة إبعاد 
ولي األمر. ويجوز لمشرف  ُطلب عقد جلسات االستماع اإلداري من قبل األب/أجلها  منلحين انعقاد االجتماع. ويجوز تمديد مدة عقوبة اإلبعاد لألغراض التي 

من البرامج الُمخصصة لألفراد أو غيرها من التسجيالت الخاصة. وال يجوز لمشرف المنطقة تمديد فترة عقوبة اإلبعاد البالغ  المنطقة تسجيل أي طالب ُمبعد في أّيٍ 
  ذوي االحتياجات الخاصة.كان الطالب من  إذاأيام  10قدرها 

 
 

  )9( تاسعةالالخطوة 

األب طلب عقد اجتماع مع  ولي األمر/ تأكيد اإلجراء التأديبي لمخالفة المستوى الرابع، فإنه يجوز للطالب/ بصددإذا ما كان مسؤول جلسة االستماع اإلدارية 
لضمانات اإلجرائية ويقدم التوصيات مشرف المنطقة لمناقشة توصيات مدير المنطقة ومسؤول جلسة االستماع اإلدارية. ويُراجع مشرف المنطقة األدلة الوثائقية وا

تخاذ إلى المشرف لمراجعتها. ويراجع المشرف التوصية بالطرد الُمقدمة من مشرف المنطقة ويكون له سلطة توصية مجلس المدرسة بطرد الطالب أو ا
ه قبل اجتماع مجلس المدرسة الذي سيدرس فيه األب ومدير المدرسة أو َمن ينوب عن اإلجراءات التي يراها المجلس مناسبة. يُخطر المشرف ولي األمر/

  التوصية.

 
  )10( عاشرةالالخطوة 

مسؤول جلسة ولي األمر الحضور أمام مجلس المدرسة. وال يجوز تقديم أي من األدلة الواقعية إلى مجلس المدرسة طالما لم تُقدم إلى فريق التأديب أو  يحق لألب/
ت على نحو معقول إلى كانت الحقائق التي توصل إليها فريق التأديب قد أدَّ حال  فيالطالب االعتراض إال  األب/ األمر/االستماع اإلدارية. وال يكون من حق ولي 

نَةقرار الطرد والفصل وذلك حسبما تنص عليه أحكام    قواعد سلوك الطالب. ُمدَوَّ
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 اإلعاقةاألفراد ذوي تعليم اإلجراءات المتخذة ضد الطالب الذين ارتكبوا مخالفات سوء السلوك المؤهلين للحصول على الخدمات بموجب قانون 
)IDEA( ./اإلبعاد) (الطرد  

من حاالت سوء السلوك،  ياأالذين يرتكبون  األفراد ذوي اإلعاقة (الطالب ذوي االحتياجات الخاصة)تعليم فيما يتعلق بالطالب المؤهلين للخدمات بموجب قانون 
متى كانت حالة سوء السلوك تتوافق مع التعريف الوارد  مجتمعةأو ) أيام سواء كانت تراكمية 10الطرد من المدرسة لمدة عشرة ( يخضعون لعقوبة اإلبعاد/ مفإنه

نَة) من 4المستوى الرابع (أو ) 3في مخالفات المستوى الثالث ( سواء كان السلوك يؤدي إلى مخالفة تتعلق بإعاقة الطالب أم ال. ويحق  ،قواعد سلوك الطالب ُمدَوَّ
  من الطالب ذوي السلوكيات الخطيرة. للمنطقة التعليمية الحصول على إعفاء من قبل قاضي القانون اإلداري وذلك لطرد أّيٍ 

المدة أو قصيرة المدة وذلك استنادًا إلى المخالفة المستوجبة لإلجراء التأديبي حسبما  االحتياجات الخاصة إلى حاالت طرد طويلة وذويجوز أن يخضع الطالب 
نَةتنص عليه أحكام  طرد أي طالب من الطالب ذوي االحتياجات  أنه يجوز إبعاد/هي المدرسة  ايجب أن تتبعهالعامة التي  والقاعدةقواعد سلوك الطالب.  ُمدَوَّ

تحديد  بًامطلووال يكون  في خطة التعليم الفردية.ددة حالمُ أيام على مدار العام الدراسي الواحد، دون تزويده بالخدمات  10من المدرسة لمدة تصل إلى  الخاصة
لى فريق التأديب مراجعة . ومع ذلك يتومجتمعةأو ) أيام سواء كانت تراكمية 10طرد الطالب في أغلب الظروف لمدة عشرة ( المظهر السلوكي حتى يجري إبعاد/

من الدعم و/أو الخدمات السلوكية. ويمكن عقد اجتماع فريق  حالة سوء السلوك الصادرة عن الطالب في أقرب وقت ممكن لتحديد ما إذا كان هناك حاجة لمزيدٍ 
  ).4عليها في المستوى الرابع ( المخالفات المنصوصبعض التأديب بالتزامن مع اجتماع تحديد المظهر السلوكي إذا ما كان السلوك يتضمن 

 اإلعاقة حتى بعد إبعاد الطالب/ يذفي تقديم الخدمات التعليمية للطالب ) OCPS(مدارس مقاطعة أورانج العامةوبغض النظر عن حالة سوء السلوك، ستستمر 
  ) أيام في العام الدراسي الواحد.10عشرة ( لىعطرده من المدرسة بإجمالي عدد أيام يزيد 

 
  اإلجراءات:

  الطرد. ينبغي للمدير/َمن ينوب عنه أن يُخبر الطالب عن سبب (أسباب) اإلبعاد/  )1الخطوة األولى (

  الحادثة.روايته لما حدث سواء كان ذلك في صورة لفظية أو كتابية وينبغي أن يُمنح الفرصة إلحضار الشهود على  لعرضينبغي أن يُمنح الطالب الفرصة   )2( الثانيةالخطوة 

 
 

  )3( الثالثةالخطوة 

كان قرار مدير المدرسة أن الطالب قد ارتكب مخالفة من  إذابسوء السلوك. و نًاُمداَمن ينوب عنه القرار في صورة خطية بشأن ما إذا كانت الطالب  يتخذ المدير/
في بعض األحيان و ،تحديد المظهر السلوكيل االتعليم الفردية التأديبي واجتماعً فريق خطة ل ا)، حينها يعقد أعضاء المدرسة اجتماعً 4مخالفات المستوى الرابع (

التعليمات الواردة في  يكون من المناسب عقد اجتماع خطة التعليم الفردية التأديبي ألي من مخالفات المستوى الثالث و/أو تحديد المظهر السلوكي. وينبغي اتباع
  .نياالستثنائيخاصة بتعليم الطالب الدليل اإلرشادي إلجراءات التعيين ال

 
 
 
 
 

  )4( الرابعةالخطوة 

أو تراكمية، يجتمع فريق خطة التعليم الفردية من أجل إعداد و/أو مراجعة التقييم السلوكي الوظيفي وخطة  مجتمعة) أيام 10بمجرد أن يُفصل الطالب لمدة عشرة (
ينبغي أن يتشكل فريق خطة التعليم الفردية من أشخاص  عليها في الدليل اإلرشادي إلجراءات التعيين]التدخل السلوكي. [مالحظة: إجراءات التأديب المنصوص 

وذلك حسبما يكون  -إضافة إلى األب والطالب- . وقد يشمل فريق خطة التعليم الفرديةالخاصةضين باتخاذ القرارات التي تتعلق باألطفال ذوي االحتياجات فوَّ مُ 
ومستشار المدرسة، ومعلم التعليم الُمخصص للطلبة االستثنائيين، ومعلم  ،مدير المدرسة أو المسؤول اإلداري الُمختص، وأخصائي التعيينمثل  ًصاأشخا بًامناس

المجتمع من العاملين في المنطقة التعليمة/  ومدير المنطقة. يجوز دعوة أّيٍ  ،وأخصائي معالجة الكالم ،عيخصائي االجتماواألواألخصائي النفسي،  ،الفصل
. كما يجوز لآلباء إحضار المزيد من األشخاص لحضور االجتماع. وينبغي توفير الضمانات اإلجرائية بًامناس يكونالتعليمي أو المدرسة لحضور االجتماع حسبما 

  في االجتماع وينبغي أن يحصل األب على نسخة منها.
ر الخدمات على نحو يينبغي أن يحصل على الخدمات المناسبة. وأثناء فترة اإلبعاد، يمكن توف) أيام دراسية، 10عشرة ( لىعلمدة تزيد بعاده إيجري ب الطوأي 

  مماثل أو مختلف عن تلك الخدمات التي يجري توفيرها في خطة التعليم الفردية وتُحدد المنطقة التعليمية الخدمات المناسبة للطالب.

 
 
 

  )5( الخامسةالخطوة 

القوانينالفردية ما إذا كانت المخالفة لها صلة بحالة اإلعاقة التي يعاني منها الطالب بمعنى "تحديد المظهر السلوكي" استنادًا إلى األحكام وويُحدد فريق خطة التعليم 
الطالب الُمعاق نتيجة  أيام من اتخاذ أي قرار بتغيير تسجيل 10ويجري تحديد المظهر السلوكي في غضون  ،الفيدرالية بموجب قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة

  نة قواعد سلوك الطالب.وَّ دَ من مخالفات مُ  االرتكابه أي 
، فمن ثم يجري اتخاذ وإذا ما قرر فريق خطة التعليم الفردية أن سلوك الطالب نتج على نحو مباشر عن إخفاق المنطقة التعليمية في تنفيذ خطة التعليم الفردية

  (د) 530-300قانون اللوائح الفيدرالية  34لمشكالت. إجراءات فورية إلصالح تلك العيوب وا

 
 

  اإلجراءات:
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  )6( السادسةالخطوة 

ي التعليم المجاني المناسب والخدمات أثناء فترة الطرد. تتضمن هذه البدائل يُحدد فريق خطة التعليم الفردية البدائل المناسبة للسماح للطالب باالستمرار في تلقِّ 
  المثال ال الحصر:المذكورة على سبيل 

  تعديل خطة التعليم الفردية وخطة التدخل السلوكي في التسجيل الحالي. •
  نقل الطالب إلى تسجيل أكثر تقيدًا لفترة زمنية ُمحددة. •
  والمدرسة أثناء يوم السبت، وغير ذلك) ،تخفيض أو تعديل عدد أيام الدراسة (أكاديمية ما بعد المدرسة •
  .برنامج اإلبعاد داخل المدرسة •
  االستشارة الجماعية والفردية مع العاملين في المدرسة. •
  عد.التسجيل في برنامج التعليم المنزلي أو فصول التعليم عن بُ  •
  .التسجيل في مدرسة خاصة •

  .آنفًاالخيارات األخرى أو الجمع بين بعض الخيارات المذكورة 

 
  )7( السابعةالخطوة 

خمسة وأربعين لىعإبعاد الطالب على الفور من تسجيلهم التعليمي الحالي إلى بيئة تعليمية بديلة مؤقتة لمدة ال تزيد ) OCPS( مدارس مقاطعة أورانج العامةيمكن ل
األذى الجسدي الخطير بأي شخص لحاق إوالُمخدرات واألسلحة  حيازةنة قواعد سلوك الطالب وذلك بارتكاب سلوكيات ُمعينة مثل وَّ دَ ) يوًما في حال انتهاك مُ 45(

بغض النظر عن تحديد ) OCPSمدارس مقاطعة أورانج العامة (من الخدمات التي تقدمها والتي تخضع لوالية  بالمدرسة أو أحد مقارها أو في أّيٍ  هوجودآخر أثناء 
  ما إذا كان السلوك الصادر عنه له صلة بإعاقة الطالب أم ال.

 
 
 
 

  )8( الثامنةالخطوة 

  ولي األمر بما يلي: ويُخطر مسؤول التعيين األب/
  ا لألصول القانونية للطالب الُمعاقين في حال أن جرى االتفاق على التوصيات الُمقدمة من فريق خطة التعليم الفردية.حقوق المعاملة وفقً  -1
من  ولي األمر يعتقد أنه جرى انتهاك أّيٍ  اإلداري، إذا ما كان األب/الحق في طلب جلسة استماع لإلجراءات القانونية الواجبة وذلك من قبل قاضي القانون  -2

  الضمانات اإلجرائية المكفولة للطالب.
كمة من أجل يحق للمنطقة التعليمية أن تطلب عقد جلسة استماع لإلجراءات القانونية من أجل الطالب الذي يصدر عنه سلوك خطير، أو تقديم التماس للمح -3

  االتفاق على خالف ذلك بين األطراف. يجرِ جوز للطالب أن يظل في التسجيل الحالي له أثناء فترة تعليق اإلجراءات ما لم ي .التسجيلتغيير 
كما هو أثناء ه ؤبقالإلجراءات القانونية وذلك للطعن على القرار التأديبي أو تحديد المظهر السلوكي. ويكون لة عاجيحق لكل طرف أن يطلب جلسة استماع  -4

  جراءات بما يتوافق مع قرار فريق خطة التعليم المفردة التأديبي.اإل

  نقاط توضيحية

 مدارس مقاطعة أورانج العامةلبرنامج تعليم الطالب االستثنائيين بموجب هذه اإلجراءات إذا ما نما إلى علم ن وتابعيمكن تأكيد الحماية لألطفال الذين لم يتم تحديدهم على أنهم طالب  -1
)OCPS ( وذلك أثناء اإلجراءات التأديبية. -في هذه الحاالت-أو علمت أن الطفل قد يكون من ذوي اإلعاقة. يمكن لآلباء طلب إجراء تقييم  
الخدمات التعليمية لتعليم الطالب باإلعاقة، يجوز توقيع العقوبة التأديبية على الطالب حسب اإلرشادات التعليمية العادية. ومع ذلك ينبغي أن تستمر  لهصلة  الوعندما يكون السلوك  -2

  االستثنائيين.
  وفيما يتعلق بالطالب الذين يعانون من مشكالت سلوكية، يمكن إبعادهم إلى تسجيل آخر، عن طريق عملية خطة التعليم المفردة. -3
  إبعاد. حاالت طرد/الحافلة المدرسية وكذلك الطرد لجزء من اليوم على أنها  استقاللويمكن احتساب حاالت الحرمان من  -4
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) 504(الفقرة  1973من قانون إعادة التأهيل لسنة  504اإلجراءات المتخذة ضد الطالب الذين ارتكبوا مخالفات سوء سلوك المؤهلين بموجب الفقرة 
  الطرد). (اإلبعاد/ )ADA( ذوي االحتياجات الخاصةكيين رياألموقانون 

ذوي االحتياجات الخاصة، يجوز إخضاعهم  كيينرياألم) وقانون 504(الفقرة  1973من قانون إعادة التأهيل لسنة  504فيما يتعلق بالطالب المؤهلين بموجب الفقرة 
نة قواعد سلوك الطالب. والقاعدة العامة وَّ دَ حسبما تنص عليه أحكام مُ حاالت طرد طويلة المدة أو قصيرة المدة وذلك استنادًا إلى المخالفة المستوجبة لإلجراء التأديبي ل

أيام على مدار العام الدراسي  10طرد الطالب ذوي االحتياجات الخاصة من المدرسة لمدة تصل إلى  بأنه يحوز إبعاد/ 504التي يجب أن تتبعها المدرسة هي الفقرة 
) أيام سواء 10طرد الطالب لمدة عشرة ( تحديد المظهر السلوكي حتى يجري إبعاد/ امطلوبً التعليم الفردية وال يكون الواحد دون تزويدهم بالخدمات الُمحددة في خطة 

لخطة إقامة فردية، يجوز التوصية بطردهم على النحو الُمحدد لجميع الطالب وذلك عندما يكون  504رة قللفوفيما يتعلق بالطالب المؤهلين وفقًا  .مجتمعةكانت تراكمية أو 
  بحالة اإلعاقة التي يعاني منها الطالب.له عالقة ال السلوك الصادر عنهم 

مر بمخالفات الُمخدرات والمشروبات الكحولية التي يرتكبها تحديد المظهر السلوكي عندما يتعلق األلُمطالبة بعقد اجتماع ) OCPS(مدارس مقاطعة أورانج العامةوال تكون 
الطالب غير الُمعاقين وذلك في حاالت تعاطي ها ب. ويجوز أن يخضع الطالب لإلجراءات التأديبية بنفس الطريقة التي يخضع 504بموجب الفقرة ن والمؤهلالطالب 

  .نواآلخرعلى اإلجراءات القانونية والتبعات التي حصل عليها الطلبة الُمخدرات أو تناول المشروبات الكحولية على أن يحصل الطالب 
 

  اإلجراءات:

  الطرد. َمن ينوب عنه أن يُخبر الطالب عن سبب (أسباب) اإلبعاد/ ينبغي للمدير/  )1الخطوة األولى (

  صورة لفظية أو كتابية وينبغي أن يُمنح الفرصة إلحضار الشهود على الحادثة.روايته لما حدث سواء كان ذلك في  لعرضينبغي أن يُمنح الطالب الفرصة   )2الخطوة األولى (

 
 

  )3الخطوة األولى (

كان قرار مدير المدرسة أن الطالب قد ارتكب مخالفة  إذابسوء السلوك. و نًاُمداَمن ينوب عنه القرار في صورة خطية بشأن ما إذا كانت الطالب  يتخذ المدير/
تحديدل افريق التأديب واجتماعً ل ا)، حينها يعقد أعضاء المدرسة اجتماعً مجتمعة) أيام سواء كانت (تراكمية أو 10تتسبب هذه المخالفة في إبعاده لمدة عشرة ( وفوس

مدارس مقاطعة أورانج ي في بشأن اجتماعات الفريق التأديب 504اتباع اإلجراءات المنصوص عليها في الفقرة  . وينبغي504المظهر السلوكي بحسب الفقرة 
  المتعلقة بالموقع اإللكتروني. 504وكذلك أحكام الفقرة ) OCPSالعامة(

 
 
 

  )4الخطوة األولى (

من أشخاص مخولين  504. ويتكون فريق الفقرة بالالطوذلك لمراجعة سلوك  504فريق الفقرة ل) أيام، يجب عقد اجتماع 10وبمجر طرد الطفل لمدة عشرة (
مثل مدير المدرسة أو  ًصاأشخا اوذلك حسبما يكون مناسبً  -إضافة إلى األب والطالب- 504قرارات التسجيل للطلبة ذوي اإلعاقات. وقد يشمل فريق الفقرة باتخاذ 

ومعلم الفصل  ،الستثنائيينداخل المدرسة وأخصائي التعيين ومستشار المدرسة، ومعلم التعليم الُمخصص للطلبة ا 504مثل الفقرة مالمسؤول اإلداري الُمختص، و
من العاملين في المنطقة التعليمة/ المجتمع التعليمي أو  ومدير المنطقة. يجوز دعوة أّيٍ  ،وأخصائي معالجة الكالم ،االجتماعيخصائي واألواألخصائي النفسي، 

لحضور االجتماع. وينبغي توفير الضمانات اإلجرائية في االجتماعآلباء إحضار المزيد من األشخاص ل. كما يجوز بًامناس يكونالمدرسة لحضور االجتماع حسبما 
  وينبغي أن يحصل األب على نسخة منها.

 
 
 
 

  )5الخطوة األولى (

من الطالب  صلة باإلعاقة التي يعاني منها الطفل بمعنى تحديد المظهر السلوكي. ملحوظة: إذا جرى إحالة أّيٍ  ذاتما إذا كانت المخالفة  504يحدد فريق الفقرة 
إلى اختبار تعليم الطلبة االستثنائيين، يتعين على فريق تحديد المظهر السلوكي معاملة الطالب على أنه من طلبة التعليم  504لة للفقرة عَّ فَ الُمسجلين في خطة مُ 

   ،االستثنائي
، يجوز أن يخضع الطالب لإلجراءات التأديبية بنفس الطريقة التي يخضع يعاني منها تيالبحالة اإلعاقة  لهصلة  الأن سلوك الطالب  504وإذا ما قرر فريق الفقرة 

  أقرانه غير الُمعاقين.ها ل
ميع الخدمات التعليمية التي وإذا ما تقرر أن سلوك الطالب ناتج عن حالة اإلعاقة التي يعاني منها، فمن ثم ال يسمح القانون الفيدرالي للمنطقة التعليمية بإيقاف ج

ون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة). ينبغي لفريق يتلقاها الطالب. ويجوز إبعاد الطالب مع تزويده بالخدمات (كما هو الحال مع الطالب المؤهلين للخدمات بموجب قان
  حسبما تفتضي الظروف. بةالمناسوإجراء التعديالت من أجل الحد من السلوكيات غير  504مراجعة خطة الفقرة  504الفقرة 
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  بعادلإلاإلجراءات المتخذة ضد المخالفات والجنايات المؤدية 
الجنايات أو المخالفات  ىحدارتكاب إبم رسميًا هِ اتُّ  إذامن قوانين والية فلوريدا، لمدير المدرسة بإبعاد الطالب المسجل في المدرسة ] 1006-09)2([تسمح أحكام الفقرة 

الطالب غير خاضع للقواعد  من الظروف التي يصبح فيها من الحوادث التي ارتكبها خارج مقر المدرسة، وفي ظل أّيٍ  م بأّيٍ هِ اتُّ  أوالمماثلة وذلك من قبل النيابة العامة 
الحوادث التي من شأنها أن تؤثر على نحو سلبي على البرنامج التعليمي أو النظام أو سبل الراحة في أو ) OCPS(مدارس مقاطعة أورانج العامةواللوائح الُمطبقة من قبل 

  المدرسة الُمسجل بها الطالب.
 

  اإلجراءات:
 

  )1الخطوة األولى (
إذا كان الطالب بالغًا) وذلك -يمكن تصنيفها على أنها جناية -من قبل محكمة األحداث- هم رسميًا في أي من الجنايات (أو اتهم بمخالفةٍ الطالب قد اتُّ تحديد ما إذا كان 

  بإخطار مدير المنطقة الذي بدوره سيتواصل مع مكتب المحامي العام للوالية من أجل التأكد.

  اإلجراءات فقط إذا ما حاول الطالب الرجوع إلى المدرسة.المزيد من تخذ تُ   )2( ثانيةالالخطوة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )3( ثالثةالالخطوة 

ن على مدير المدرسة أن يُقرر ما إذا كانت عودة الطالب إلى المدرسة سيكون لها تأثير سلبي على المدرسة أم ال. ينبغيإذا حاول الطالب الرجوع إلى المدرسة، يتعيَّ 
ستخدم حالة اإلبعاد نتيجة وجود الطالب الُمتهم داخل المدرسة. وتُ  لإليذاء للطالب الُمتهم أو غيره من الطالبتعرض  حدوثلمدير المدرسة أن يراعي احتمالية 

اإلبعاد نتيجة ارتكاب تأثير سلبي واضح على الطالب اآلخرين أو الطالب المتهم. وإذا كان  فقط عندما يحدد مدير المدرسة ويوثق وجودتيجة ارتكاب الجناية ن
  بما يلي: خطيًااألب  يتعلق بالتأثير السلبي الموثق، فمن ثم ينبغي إخطار ولي األمر/الجناية 

لالتهامات. وإذا تم التوصل إلى أن الطالب غير مذنب، فإنه يجوز  المحكمةأو لحين رفض  ئًاأم بري امذنبً بتوصيات اإلبعاد لحين البت فيما إذا كان الطالب  -1
يكون للمشرف السلطة في تحديد ما إذا إدانة الطالب بالجناية، فمن ثم  تإعادة الطالب إلى المدرسة بعد إحضار نسخة من قرار المحكمة في هذا الشأن. وإذا ما ثبت

  كان سيجري إصدار توصية لمجلس المدرسة بطرد الطالب.
  محددة ضد أحد الطالبالاالتهامات  -2
  الحق في حضور جلسة استماع: -3

. وليس من الضروري على الجنايةاإلبعاد نتيجة ارتكاب َمن ينوب عنه ومدير المنطقة جلسة في كل إجراء من إجراءات  يعقد كل من مدير المدرسة/ -أ 
  األب طلب عقد جلسة.

  من الجناية الُمتهم بها. ئًابريأم  االغرض من الجلسة تحديد ما إذا كان الطالب مذنبً  ليسو -ب
 لوسبالتعليمي والنظام  هم الطالب بها سيكون لها تأثير سلبي على البرنامجبل يكون الغرض من الجلسة تحديد ما إذا كانت المعرفة بالمخالفة التي اتُّ  -ج

الطالب الُمتهم أن"التأثير السلبي" هذا، ينبغي لمدير المدرسة أن يراعي طبيعية المخالفات الُمتهم بها الطالب (بمعنى  الراحة في المدرسة أم ال. وفي تحديد
مدير لالطالب الُمتهم بجرائم تتعلق بالحاسب اآللي). كما ينبغي من ر ثأكبتهمة اغتصاب أو سرقة أو قتل سيؤثر تأثيًرا سلبيًا على البيئة التعليمية على نحو 

وجود الطالب خطًرايشكل  أنمن احتمالية  قللتصاحبة للمخالفة وكذلك أي من الظروف األخرى التي من شأنها أن تزيد أو المدرسة أن يراعي الدعاية المُ 
  حو كبير.على الطالب اآلخرين والعاملين وتعطيل العمل في المدرسة على ن

  كما يجب مراعاة ما إذا كان الحضور المستمر للطالب سيشكل تهديدًا على حياة الطالب الُمدان بتلك الجناية.-د
خمسة أيام  لىععقد إال في غضون ما ال يقل عن يومين وال يزيد ويجوز لمدير المدرسة أن يطلب من مدير المنطقة تاريخ انعقاد الجلسة التي لن تُ  -ه

  لي الُمرسل من مدير المدرسة.تاريخ اإلخطار الُمعلن. ويُذكر تاريخ الجلسة في الخطاب األوَّ دراسية من 
  ولحين عقد الجلسة، يجري ابعاد الطالب بشكل مؤقت. -4
اإلبعاد وإذا خلصت الجلسة إلى  ولي األمر. وذلك مع األب/إبعاد نتيجة ارتكاب الجناية المنطقة ويطلب منه عقد جلسة  المدرسة على الفور مديرَ  ر مديرُ ويُخطِ  -5

ل على نحو مؤقت في موقع تعليمي بديل لحين البت في نتيجة اتهامه بالجناية الموجهة إليه. ويرتب سيكون الطالب في حاجة إلى أن يُسجَّ فنتيجة ارتكاب الجناية 
  .نتيجة ارتكاب الجنايةتطبيق اإلبعاد مدير المنطقة لعقد اجتماع لتحديد التسجيل التعليمي البديل إذا ما 
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  اإلجراءات:

 
 
 

  )3( الثالثةالخطوة 

  في حالة االستخدام غير القانوني للمواد المحظورة قانونًا:اإلبعاد وتتضمن الشروط التي بموجبها يجوز التنازل عن  -6
  عدم وجود تأثير سلبي على المدرسة -أ

  القبض عليه. جرىبالمواد المحظورة وده وَّ زإذا أفشى الطالب عن معلومات تؤدي إلى إدانة الشخص الذي  -ب
  عن حيازته للمواد المحظورة قانونًا قبل أن يُلقى القبض عليه. إذا أفشى الطالب طواعيةً   -ج

من البرامج الُمرخصة في الوالية لمكافحة تعاطي المواد الُمخدرة  إلى أّيٍ  تنفيذ العقوبة من الً بدحيل من قبل المحكمة إذا ما وافق الطالب بمحض إرادته أو أُ -7
  وأنجز البرنامج بنجاح.

 
 

  )4( الرابعةالخطوة 

األب، وممثل الطالب ومستشار المدرسة وأي من الشهود  َمن ينوب عنه والطالب وولي األمر/ تُعقد الجلسة بمعرفة مدير المنطقة في حضور مدير المدرسة/
إلغاء اإلجراء  الذين يطلب الطالب أو مدير المدرسة حضورهم. يجوز للطالب أن يتحدث ويدافع عن نفسه بنفسه ويجوز له تقديم أي دليل يشير إلى أحقيته في

م واإلدالء بما لديه. وال يلتزم رفض التكلُّ  أو معاقبته الحقًا إذا ماب قاللعضه التأديبي ويجوز استجوابه أثناء إدالئه بالشهادة. ومع ذلك ال يجوز تهديد الطالب بتعرُّ 
بتقديم نسخة من الشهادة الُمدلى بها. بًاُمطالجري الجلسة بتنفيذ اإلجراءات الُمطبقة في قاعات المحكمة أو المتعلقة باستجواب الشهود كما أنه ليس الشخص الذي يُ 

 
 

  )5( الخامسالخطوة 

أم ال.  تطبيق اإلبعاد نتيجة ارتكاب الجنايةاألب بالقرار في صورة خطية سواء كان سيتم  من الطالب وولي أمره/ الً كبعد انتهاء الجلسة، يزود مدير المنطقة 
اإلجراءات التي  تقرر منح اإلعفاء عندما يُقرر/ لها/وعند التوصل إلى قرار، ينبغي لمدير المنطقة أن يراعي الشروط التي يجوز بموجبها منح إعفاء ويجوز له

من المدرسة والطالب. كما ينبغي أن تصدر التوجيهات في الخطاب إلى األب والطالب بضرورة تزويد مدير المدرسة بالوثائق المتعلقة  في مصلحة كلٍّ  تصبُّ 
بل أن صدور حكم في أي وقت ق هرفضبالقرار الُمرضي بشأن التهمة الموجهة إلى الطالب. ويكون لمدير المنطقة سلطة تعديل القرار إما بمنح اإلعفاء أو 

  نفذ إال بعد إجراء الجلسة بما يتوافق مع اإلجراءات المنصوص عليها.المحكمة بشأن إدانة الطالب. ومع ذلك فإن أي تعديل يكون ضد الطالب ال يُ 

  مدير المنطقة الترتيبات من أجل تسجيل الطالب في بيئة تعليمية بديلة. دُّ عِ ، يُ اإلبعاد نتيجة ارتكاب الجنايةإذا ما قررت المنطقة التعليمية   )6( السادسالخطوة 

 
  )7( السابعالخطوة 

ة أو تسجيلهإذا ما قضت المحكمة بإدانة الطالب، فمن ثم يجوز لمشرف المنطقة توصية مجلس المدرسة بطرد الطالب وفصله من خالل إجراءات الفصل العادي
  برنامج بديل. في مدرسة/

  

استقالل نفس  لم يكن هناك أمر زجري صادر عن المحكمة وأخطرت به دائرة قضاء األحداث، يحظر قانون والية فلوريدا على أي طالب الحضور إلى المدرسة أو مامالحظة: 
أقر بأنه مذنب على  قد، أو يكون قًاعما إذا كان الحكم ُمعل بصرف النظر-شقاء الضحية إذا ما ارتكب أو صدر ضده حكم باإلدانة، أو ثبت ارتكابه أالحافلة المدرسية مع الضحية أو 

أو اإلغواء من أو  التعريض للخطر أواالعتداء بالضرب قوانين والية فلوريدا [القتل العمد أو  من 1006-13الفقرة من أنواع الجنايات أو المخالفات الوارد ذكرها في  اأي  -نحو قاطع
سرقة السيارات أو السطو أو اقتحام أجل الخطف أو التحريض على الحبس الكاذب أو االعتداء الجنسي أو التعريض لسوء المعاملة أو االستغالل أو السرقة أو الخطف المفاجئ أو 

  ي من الطلبة اآلخرين.أالمنازل) ضد 
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  الب المفصولين بالكاملإجراءات إعادة التسجيل الُمبكر للط
المدراس العامة (بما في ذلك الفصول  فيبعد صدور اإلجراء الذي اتخذه مجلس المدرسة بالطرد الكامل للطالب، يُحرم الطالب من حقه في االنتظام 

لى التوصيات االفتراضية والمدارس األهلية) في مقاطعة أورانج بوالية فلوريدا، ما لم يقرر مجلس المدرسة بناًء على تقديره الُمطلق التصرف بناًء ع
لطالب الذي يحصل على إعادة تسجيل مبكر في مدارس القاضية برفض الطرد الحالي استنادًا إلى خطة إعادة التسجيل المبكر. وا فالمشرالصادرة عن 

خطة إعادة التسجيل المبكر، فإن ذلك لمن مواقع التسجيل البديلة. وإذا تعذر على الطالب االمتثال  مقاطعة أورانج العامة، سيكون من حقه االنتظام في أّيٍ 
  قد يكون سببًا في إعادة تفعيل قرار الطرد.

من جانب الطالب و/أو ولي أمره  ًماالتزاستتطلب  هااإلجراءات الُمقرر اتباعها في إعداد خطط إعادة التسجيل المبكر بالمرونة، ولكنتتمتع ومن المزمع أن 
  ى إلى تعريضه لحالة الطرد األصلية بالتعاون مع سلطات المدرسة لتوفير الضمانات المعقولة بعدم تكرار سلوك الطالب الذي أدَّ  األبأو 

 
 

  ات:اإلجراء

 
  )1الخطوة األولى (

ي طلب خطة إعادة التسجيل المبكر، يراجع يجوز تقديم طلب إلى مشرف المنطقة من أجل خطة إعادة التسجيل المبكر وذلك في منتصف مدة الطرد. وإذا تم تلقِّ 
من أجل تحديد مدى احتمالية نجاح الطالب في خطة َمن ينوب عنه حالة الطرد وجميع الوثائق المدرسية ذات الصلة بأداء الطالب وسلوكه  مشرف المنطقة/

  إعادة التسجيل المبكر.

 
 
 

  )2( ثانيةالالخطوة 

  تعد المستندات التالية ضرورية من أجل تحديد أهلية الطالب من أجل خطة إعادة التسجيل المبكر.
  .مستندات استشارة الجهات الخارجية بشأن المخالفة -1
  .اإليجابيةالخدمة المجتمعية  -2
  .في أعمال الدورة التعليمية الحالية 2.0معدل تراكمي بحد أدنى  -3
  االنتظام في الحضور وعدم صدور أي سلوكيات تستوجب اإلجراءات التأديبية أثناء التسجيل المدرسي الحالي للطالب. -4
  . لعامة بشأن الحالة النفسية السوية للطالبالمراجعة الصادرة من إدارة الخدمات الطالبية التابعة لمدارس مقاطع أورانج ا -5
  من المستندات التي تطلبها مدارس مقاطعة أورانج العامة.وغير ذلك  -6

 
 

  )3( ثالثةالالخطوة 

في مصلحة الطالب ونظام صب ت وفسبعد مراجعة المعلومات، يقوم مشرف المنطقة بالنظر في الطلب. إذا ما قرر مشرف المنطقة أن إعادة التسجيل المبكر 
األب والطالب من  /مرألي الووَمن ينوب عنه ومدير المنطقة ومدير موقع التسجيل البديل أو َمن ينوب عنه،  مشرف المنطقة/ بينالمدرسة، يجري عقد اجتماع 

  أجل إعداد خطة إعادة التسجيل المبكر في صورة خطية تحدد بالتفصيل شروط موقع التسجيل البديل.

على الطالب، يجري وبعد االنتهاء من خطة إعادة التسجيل المبكر التي يجب الموافقة عليها من قبل مدير المدرسة الذي بدوره سيتحمل المسؤولية عن اإلشراف   )4( رابعةالالخطوة 
  تقديم الخطة إلى المشرف.

 
  )5( خامسةالالخطوة 

األب باإلجراء الذي يتخذه  الخاصة بالطالب، فإنه يقدم توصياته إلى مجلس المدرسة. يُخطر ولي األمر/إذا ما وافق المشرف على خطة إعادة التسجيل المبكر 
  مجلس المدرسة.

 
  المصاحبة للمناهج الدراسية إجراءات اإلقصاء من المشاركة في األنشطة اإلضافية/

 

  اإلجراءات:

المصاحبة للمناهج الدراسية. وينبغي إخطار مدير  الطالب على نحو مؤقت من المشاركة في األنشطة اإلضافية/مقدم البرامج أن يقرر حرمان  يجوز للمعلم/  )1الخطوة األولى (
  المدرسة بهذا اإلجراء.

 
  )2( ثانيةالالخطوة 

مقدم البرامج على  بتوصية من المعلم/المصاحبة للمناهج الدراسية فإنها تتم  وفيما يتعلق بحاالت الحرمان الدائم للطالب من المشاركة في األنشطة اإلضافية/
  .ترك القرار النهائي لمدير المدرسةأن يُ 

  األب بحاالت الطرد الدائم أو المؤقت للطالب. ويتعين إخطار ولي األمر/  )3( ثالثةالالخطوة 

 
  )4( رابعةالالخطوة 

مقدم البرنامج و/أو مدير المدرسة لمناقشة حرمان الطالب من  المعلم/األب، وفي غضون ثالثة أيام، يجوز طلب عقد اجتماع مع  وبمجرد إخطار ولي األمر/
  المصاحبة للمناهج الدراسية. المشاركة في األنشطة اإلضافية/

 
  )5( خامسةالالخطوة 

مقدم البرنامج  المعلم/ صاحبة للمناهج الدراسية في أي وقت بناًء على توصية منالمُ  من األنشطة اإلضافية/ يجوز إعادة قبول مشاركة الطالب في أّيٍ 
  مع ترك القرار النهائي لمدير المدرسة.
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