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ة نسخ ورقي المدارس لن تقوم بتوزيعمن أجل الحفاظ على الموارد، 
من قانون الطالب )القانون( لكل طالب . يمكنك العثور على نسخة 

االنترنت في موقع المقاطعة على  على قانونالالكترونية من 
 :العنوان التالي
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SiteCollectionDocuments 
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of%20Conduct.pdf  

وضع عالمة من القانون، برجاء بحاجة إلى نسخة ورقية اذا كنت 
، وقم بتوقيع هذه الورقة وإرجاعهاالمربع كما هو مشار أدنى،  فى

 . ابنكوسوف نقوم بإرسال نسخة مع 
الب المدارس الثانوية والمدارس المتوسطة فإن مدارس مقاطعة لط

  روتينيةأورانج العامة تضم أيضا قائمة شاملة لألندية الال
 والمنظمات

 

والفرق الرياضية واألنشطة المدرسية األخرى 
المتاحة في المدرسة بما في ذلك المعلومات 

وأي مواعيد نهائية  ةالرسمية لالتصال بالرعاي
مشاركة في مثل هذا األنشطة.معروفة لل  

تلك القوائم على شبكة االنترنت على الصفحة 
الرئيسية لكل المدارس المتوسطة والثانوية 
ويمكن أيضا الحصول على نسخ خطية في 

 المسجل لكل مدرسة. 
وقد تم اعتماد هذا القانون لمساعدة ابنك / ابنتك 

على اكتساب أكبر فائدة ممكنة من تعليمه / 
  تعليمها.

 

وجدت سياسة استخدام االنترنت في 
قانون التوجيه للطالب على 

االستخدام المقبول لشبكة الكمبيوتر. 
يرجى قراءة ومناقشة القانون مع 

ابنك / ابنتك. لطلب نسخة مطبوعة 
يرجي توقيع هذه الورقة  ،من القانون

 و اعادتها للمدرسة.
سيتم االحتفاظ بهذه الورقة في 

 المدرسة.

 
 

 
 

 .2018 -2017فضك قم بوضع عالمة اذا كنت تحتاج لنسخة مطبوعة من قانون سلوك الطالب لعام  من

 
 

      توقيع الطالب                                                التاريخ     اسم الطالب                أطبع    
 
 
 

     التاريخ   د / ولي األمر                                   اسم الوالد / ولي األمر        توقيع الوال أطبع   
  
يوفر لك حقوق معينة خاصة بنتائج تلميذك  (الموجودة في الفصل األول من الئحة سلوك الطالب)، فإن حقوق األسرة التعليمية والسرية كولي أمر
.النموذج المناسب لإلكما، اتصل بمدرستك كنت تريد عدم نشر معلومات طفلك إنالدراسية. 

https://www.ocps.net/%20SiteCollectionDocuments/Docs%20%20Continually%20Updated/Code%20%20of%20Conduct.pdf
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 فلوريدا ،بلدة أورانج
 ثانوية / ابتدائية / اعدادية

2017-2018 

 
 لوائح الطالب

 
 مقدمة                                                                     

 نتجة للطالب الناجحين في الدولة. رؤية مدارس مقاطعة أورانج العامة هي أن تصبح أفضل م  
 

سلوك الطالب لمساعدة التالميذ وأولياء األمور  مدارس مقاطعة أورانج العامة قانون، وقد وضعت مع هذه الرؤية في االعتبار
والتوقعات منة ومنظمة. كل مدرسة تطور القواعد للحفاظ على بيئة تعليمية آوالعاملين في المدارس على فهم المبادئ التوجيهية 

 لسلوك الطالب على أساس قانون منطقة واسعة من سلوك الطالب.
، بما في 12حتى الصف ومرحلة ما قبل الروضة في مدرسة مقاطعة أورانج جميع طالب قواعد السلوك على  ينطبق قانون

في البرنامج المزدوج القيد أو برنامج المدرسة  الذين يحضرون إما المركز الفنى ن المدرسةذلك طالب المدارس الثانوية وس
 في المدرسة الثانوية.  ية للحصول على درجاتالمجتمع

 يجب على كل طالب طاعة قواعد المنطقة: 

 بينما على أرض المدرسة 

 أثناء نقلهم من وإلى المدرسة على نفقة الدولة 

 واألنشطة المماثلةالرياضيةاألحداث ، مثل الرحالت الميدانية، والمدرسةعاها خالل األحداث التي تر ، 

سلوك طالب له  ما يكون، أو عندقريبة أو ذات الصلة إلى المدرسةال لألعمال نتيجة يكون للمدارس أيضا سلطة لتأديب الطالب
 ة أو من العاملين في المدرسة. ، من المدرسو رفاهية طالب من الطالب اآلخرينتأثير ضار على صحة أو سالمة أ

وقبوابينما يمكن للطالب أن يكون قد يكون هناك برجاء العلم بأنه وفًقا للقانون المبين فى سلوك الطالب، نتيجة مخالفتهم  وا قد ع 
 عواقب آخرى لتطبيق القانون لألفعال التى تنتهك القانون.

 

 إشعار مسؤولية محدودة لدورة اإلشراف على الطالب 
 

 30عن اإلشراف على الطالب الذين يصلون على أرض المدرسة فبل المدرسة أكثر من  مسئولينموظفين ليسو ال 

 30دقيقة قبل موعد النشاط التي ترعاها المدرسة أو الطالب المتبقية على أرض المدرسة أكثر من  30دقيقة و / أو 

عاه المدرسة . وليست مسؤولة عن اإلشراف على دقيقة بعد انتهاء النشاط الذي تر 30دقيقة بعد المدرسة و / أو 

 الطالب وهو ليس في الحضور في المدرسة أو الطالب غير المخولين للمشاركة في األنشطة التي ترعاها المدرسة. 

  المخالطة العارضة بين الموظفين والطالب في فناء المدرسة عن واجب اإلشراف على الطالب. يجب يجب أال تسفر

أولياء األمور عدم االعتماد على الموظفين لتوفير اإلشراف ألطفالهم خارج الفترة الزمنية المشار إليها على اآلباء أو 

 أعاله. 
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 الفرع األول 
 الوالدين في سجالت الطالب  لحقوق إشعار عام

 مدارس مقاطعة أورانج العامة
 

 حقوق الوالدين : سجالت الطالب
 

 مية وقانون الخصوصية الحقوق فيما يتعلق بالسجالت التعليمية الخاص بك تتيح لك كوالد حقوق األسرة التعلي
 هذه الحقوق هي: 

 
يوما من تاريخ تلقي المدرسة طلب الوصول. يجب  45الحق في فحص ومراجعة السجالت التعليمية للطالب خالل  .1

موكل باتخاذ الترتيبات الالزمة عليك تقديم طلب خطي إلى المدير الذي يحدد التسجيل الذي ترغب في تفتيشه. يقوم ال

للوصول إليك ويعلمك الزمان والمكان حيث قد يتم فحص السجالت. الحق في طلب تعديل السجل لتعليم الطالب الذي 

، وتحديد لماذا لجزء من السجل الذي تريد تغييره ، تحديد واضحقيق أو مضلل. يجب أن تكتب المبدأتعتقد انه غير د

فان المدرسة تخطر بالقرار  ،لة. إذا قررت المدرسة عدم تعديل السجل كما هو مطلوبكانت غير دقيقة أو مضل

 وتنصحك بحقك في جلسة استماع بشأن طلب التعديل. 

 

الحق في الموافقة على الكشف عن المعلومات الشخصية الواردة في سجالت الطالب التعليمية. باستثناء أن تخول  .2

 وصية االطالع عليها دون موافقة.حقوق األسرة التعليمية وقانون الخص

المسئولين في المدرسة مع مصالح تعليمية  ن موافقة هو الكشف عناستثناء واحد لالطالع على السجالت التعليمية دو
 مشروعة. 

أو موظفي الدعم. الشخص المنتخب لمجلس  ،مدرب ،مشرف ،مسئول المدرسة هو شخص يعمل في منطقة كمسئول
 شخص أو شركة مع الذين تعاقدت معهم المنطقة ألداء مهمة محددة.إدارة المدرسة. أو أي 

مسئول المدرسة لديه مصلحة تعليمية مشروعة إذا كان يحتاج المسئول إلى مراجعة. سجل التعليم من أجل الوفاء 
حاالت عن معلومات تعريفية دون الموافقة من المسئولين المعنيين في  جاريا سوف يتم اإلفبمسئولية المهنية. شخص

الطوارئ. و االمتثال ألمر االستدعاء الصادرة بشكل قانوني وفي الحاالت التي تنطوي على الحضور االلزامي في 
 المدارس و االعتداء على األطفال. 

 
 

الحق في تقديم شكوى إلى وزارة التعليم األمريكية بشأن اإلخفاقات المزعومة من قبل المدرسة ليتوافق مع متطلبات  .3
FERPA. وان المكتب الذي يدير عنFERPA. 400وزارة التربية والتعليم  ،هو: مكتب االمتثال للسياسات األسرية 

 .DC 20202-4605 ،واشنطن ،SWميريالند  ،الجادة

 

 معلومات الدليل  إتاحة

 
في غضون  ،كتابًا ،لمدرسةمدير ا دون إذن منك إال إذا كنت تُبلغ ة"معلومات الدليل" التالي ارس مقاطعة أورانج العامة قد تُتيحمد

 ستالم هذا اإلخطار العام. ( إل10عشرة أيام )

( تلقت المشاركة في األنشطة المدرسية التي حديث السن أم راشدستوى الصف )إذا كان دليل المعلومات: االسم والعنوان وم

القانون ). حضور : معلومات الدليلمواعيد ال والجوائز ويكرم الطالب ،ترعاها والرياضة ووزن وطول أعضاء الفرق الرياضية

 . م الهاتف لطالب المدارس الثاوية(االتحادي يخول التجنيد العسكري للحصول على أرقا

 تيحه إذا قررت أنك ال تريد للمدرسة أن تُ عن معلومات الدليل المذكورة أعال اإلتاحةلديك الحق في حجب  ،FERPAوفقا ألحكام 

 النموذج المناسب.  إلكمالتصل بالمدرسة التي يحضر طفلك ا ،أعالهعن المعلومات المذكورة 
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 الفرع الثاني 
 

  بيئة تعلم آمنة، وإيجابية، وتقبلية
 مسئوليات الطالب حقوق الطالب

 الحفاظ على اللياقة التي تعزز بيئة تعلم إيجابية حضور المدرسة فى بيئة تعليمية إيجابية

تياجات واهتمامات تقبلون احأن يكون العاملين في المدرسة ي

 الطالب

 والمخاوف بطريقة مناسبةالتعبير عن االحتياجات 

 الحضور 

 مسئوليات الطالب حقوق الطالب

الحصول على معلومات عن سياسات إدارة المدرسة وقواعد 

 المدرسة حول أوقات الغياب وحول التأخير.

 حضور الحصص اليومية وفي الموعد المحدد

 شرح أو إثبات سبب الغياب الغياب االحتجاج على قرار حول

طلب عمل إضافي منهجي بعد الغياب/ التعليق و إكماله في 

 قدر مناسب من الوقت

القيام بأعمال دراسية بعد وقت كافي بعد الغياب المصرح به/ 

 التعليق

 المجالس 

 مسئوليات الطالب حقوق الطالب

 ام الخدمات اإلرشادية للتعليم والتطوير الذاتياستخد أن يتم إبالغه عن خدمات المدرسة اإلرشادية  

 جدولة مواعيد اإلرشادات مسبقا عدا في حالة الطوارئ     الحصول على المشورة الفردية والجماعية

 العمل بتعاون مع كافة الطاقم المدرسي المشورةطلب 

 المنهج 

 مسئوليات الطالب حقوق الطالب

لم في بداية الفترة معحصول على مستوى الدرجات من الال

 الدرجات

 لطلب البرامج األكاديمية و الالصفية التي تتوافق مع المقدرة

 لطلب المساعدة من موظفي المدرسة في اختيار الدورات حصول على وصف الدورةال

التحيز التعاون مع المعلمين والمساهمة في جو خال من  فاء في جو خال من التحيز والتعصبالتعلم من المعلمين األك

 والتحامل

المشاركة في برامج المهارات األساسية في االبتدائية 

 واإلعدادية والثانوية

 بذل كل جهد ممكن إلتقان المهارات األساسية

 حرية التعبير عن الرأي 

 مسئوليات الطالب حقوق الطالب

التحدث والكتابة، ولكن بدون أن تعبير عن آرائه من خالل ال

 أو فيها قذف أو تشهير فاحشة، مدمرة تكون

 احترام حق اآلخرين في التعبير عن آرائهم

وللطالب الحق في عدم  ،مشاركة في االحتفاالت الوطنيةال

 المشاركة في قسم الوالء

 التصرف باحترام أثناء االحتفاالت الوطنية

المتناع عن األنشطة احترام المعتقدات الدينية لآلخرين وا عقائده الدينية طالب الحق في ان يتم احترامال

 تنطوى على معتقدات دينية تصل إلى السخريةالتي 

ا على أرض المدرسة في حين إتباع اللوائح تجمع سلميً ال

 االتحادية والقوانين المحلية وقوانين الوالية.

التخطيط والحصول على موافقة إلجراء األنشطة التي 

 تتماشى مع أهداف المدرسة

ع المنشورات كجزء من العملية مساعدة في تطوير وتوزيال

 التعليمية

إتباع قواعد الصحافة المسئولة بتوجيه من مستشار، بما في 

ذلك الحصول على معلومات كاملة حول مواضيع واالمتناع 

 عن نشر مواد تشهيرية أو فاحشة

 االمتناع عن التحرش الجنسي  الحماية من التحرش الجنسي

 وضع الدرجات

 ات الطالبمسئولي حقوق الطالب

 معايير وضع الدرجات معرفة المزيد عنالحصول على مستوى الدرجات من المعلم في بداية الفترة 
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 الدرجات

ليتم إعالمك بالفشل /فشل محتمل عندما يكون عمل غير 

 رض  مُ 

لتلبية المعايير األكاديمية بما يتماشى مع قدرة وبذل كل جهد 

 رضيةممكن لتحسين األعمال غير المُ 

 ق الملكية والخصوصية حقو

 مسئوليات الطالب حقوق الطالب

لدى  يكون لديهم خصوصية ممتلكاتهم الشخصية ما لم يكون

عتقاد أن الطالب في حيازته العاملين في المدرسة سبب لإل

مواد يحظرها القانون أو سياسة مجلس إدارة المدرسة. أي 

 فرد على ممتلكات مجلس مقاطعة أورانج يخضع للبحث.

قاء مواد يحظرها القانون أو سياسة مجلس إدارة المدرسة بإ

 ا عن المدرسة أو األنشطة المدرسيةبعيدً 

 حترام الممتلكات الشخصية لآلخرينإ ممتلكات شخصية  من أن يتم إحترام ما لديهم

 سجالت الطالب 

 مسئوليات الطالب حقوق الطالب

تخاذ المدرسة التي يمكن أن تساعده في إمات عطاء معلوإ فحص وتحدي المعلومات في سجالت الطالب

 القرارات التعليمية

عن  قبل القوانين التي تحظر الفصحتكون محمية من أن 

المعلومات الشخصية )بخالف معلومات الدليل(، دون موافقة 

الوالدين أو الطالب المؤهل، إلى أي شخص غير مخول 

ب قانونيا في الحصول على مثل هذه المعلومات. الطال

أو أولئك الذين / سنة أو أكثر و 18المستحقين هم أولئك 

 يحضرون مؤسسة ما بعد الثانوية

الكشف عن معلومات ألشخاص أو الهيئات العامة من أجل 

 مصلحة الطالب

 

 

 توفير المالذ اآلمن 
بالئحة سلوك الطالب. مل لم  قانونه و يحظر حيازت ،االمدرسة أو العاملين المتعاقد عليهم وتسليم شيء ما طوعً  مسئوليجوز للطالب نهج 

قام الطالب بتسليم هذا الشيء طواعية فان الطالب ال يخضع  إذا ،المدرسة بشأن حيازة هذا الشيء بالفعل مسئولييكن قد بدأ تحقيقا من قبل 

محظورة. سوف يقوم الوالد/ ولي األمر  المدرسة أو الموظفين المتعاقدين على علم بالمادة مسئولإلجراءات تأديبية. يبدأ تحقيقا عندما يصبح 

  ة اللتقاط هذا الشيء من المدرسة.باتخاذ الترتيبات الالزم

بما في ذلك في حافلة  ،أو الممنوعات األخرى على ممتلكات المدرسة ،إن اكتشف الطالب عنصر غير قانوني مثل المخدرات والسالح

ظفين المتعاقدين وتقدير تقرير عن االكتشاف. ال يكون الطالب مخالفا لقانون سلوك الطالب قد يذهب إلى مسئول المدرسة أو المو ،المدرسة

تلتزم بالسياسات واإلجراءات المتعلقة بمزيد من التحقيق في  أنالطالب بجعل مثل هذا التقرير يتعين على الموظفين المكلفين من المدرسة 

 التقرير. 

 

 

 في المناهج الدراسية  المشاركة / المشاركة في األنشطة الالروتينية
يجب على الطالب االلتزام بسياسات مجلس إدارة  ،/ المشاركة في المناهج أو البرامج الرياضية روتينيةمن أجل المشاركة في األنشطة الال

من قبل المدرسة  والقانون الواجب تطبيقها. من المهم للطالب فهم أن التوقعات السلوكية المفروضة عليهم ،والمعايير المدرسية ،المدرسة

ومجلس إدارة المدرسة لديه السلطة لحجب  ،يمكن أن تمتد خارج الفصل الدراسي والمدرسة و الحرم الجامعي. وفقا لقانون والية فلوريدا

 االمتيازات عن الطالب.

في مدرسة أخرى خالل نفس  المدرسية إذا كان الطالب قد شارك في نفس الرياضة األنشطةال يمكن أن يشارك الطالب في أي أنشطة بجانب 

أو التأثر بأوامر عسكرية أو تغيرات تقررها  ،أو لموت والد أو ولي األمر ،العام الدراسي إال في حالة نقل الطالب من مدرسته لتعزيز الرعاية

 تى يصدر قرار نهائي. المحكمة لتتوافق مع الحضانة. ربما ال تتأثر قابلية مشاركة الطالب في األنشطة الجانبية بوجود أي اتهامات ح

 

بما في  ا إلى جنب مع المسئولين في المدرسة في اتجاه الحفاظ على معايير السلوك لجميع الطالبادى نظام قضاء األحداث إلى العمل جنبً  

ب اتهم رسميا جناية أي طال ،/ في المناهج الدراسية وألعاب القوى. مع هذا في االعتبار روتينيةذلك أولئك الذين يشاركون في األنشطة الال

مدة ال تقل عن القوى / في المناهج الدراسية وألعاب  روتينيةأو جنحة مماثلة من قبل محامي االدعاء يستثنى من المشاركة في األنشطة الال
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  .ئق من قرار المحكمةيحق للطالب أن يعود بتقديم وثا ،سنة تقويمية واحدة إذا لم يتم العثور على الطالب مذنب أو إذا تم رفض هذه االتهامات

المناهج الدراسية وألعاب القوى مدة ال تقل عن  /روتينيةيستبعد أي طالب ارتكب مقالب من المستوى الثالث من المشاركة في األنشطة الال

هج الدراسية وألعاب / في المنا روتينيةسنة تقويمية واحدة يستبعد أي طالب ارتكب المستوى الرابع من المقالب من المشاركة في األنشطة الال

  .القوى للفترة المتبقية من تسجيلهم في المدرسة

 من ينيبه أو نظام قضاء األحداث. ،قواعد السلوك للطالب ما يحول دون ممارسة أية سلطة حالية للمراقب قانونيوجد في هذا القيم من  ال

 

 الطالب زي 

 
وليس تعطيل األنشطة والعمليات التربوية للمدرسة.  ،تعزيز بيئة تعليمية إيجابيةو ،والزينة من الطالب يساهم في صحة وسالمة الفرد المالبس

ا لم يتم منح إعفاء محدد من قبل م ،واالستمالة لجميع الطالب في المدارس العامة في مقاطعة أورانج بق هذه المعايير الدنيا من المالبسوتنط

 مدير المدرسة. مدير المدرسة. يجب أن يتم أي طالب للحصول على إعفاء ل

 

و  ،و السراويل المضمومة في وسطه ،الحماالت المصممة على األكتاف  ،صممةيجب أن ترتدي المالبس كما هي مُ  .1

 و ال مالبس الداخلية المكشوفة.  ،ال مالبس الداخلية كمالبس خارجية ،األحزمة

 

 عتبر بذيئة. تُ أو بقع غير مناسبة إذ  ،أو فتحات ،ثقوب للمالبس التى بها لن يتم السماح .2

 

 العارية واألطراف العارية ال ينبغي أن تظهر حتى عندما يتم تمديد األيدي فوق الرأس.  ناطيلالب .3

 

يمكن ارتداؤها فى المدرسة  أو الرياضة المدرسية اللالروتينية ند المشاركة في األنشطةالمالبس التي يرتديها عادة ع .4

و قمصان المنتخب  ،و زي الفرقة ،شجعالمدرسة. ومن أمثلة ذلك المُ  أو مدير ،دربمُ أو ال ،ن وافق عليها الراعيإ

 الخ.  ،الوطني

 

 . ا أو عارية غير مقبولةضيقة جدً  المالبس التي هي .5

 

أو المرتبطة  ،الكحولأو  ،المخدراتأو  ،لمبتذلةأو ا ،أو المجوهرات التي تعرض أو تقترح الكلمات الجنسيةالمالبس و / .6

 في المدرسة.  قد تميل إلى إثارة العنف أو إضطراب ال يجوز إرتداؤهاأو  بالتبغ / الرسومات

 

 ،خرى ألي عصابة و التي تقوم بعرضشارات آ أى الوشم أو المالبس أووأ ،المجوهراتوأ ،سمح باستخدام األدواتال يُ  .7

 ضطرابات. و قد تميل إلى إثارة العنف أو اإلأ ،ستفزازأو إ ،قتراحأو إ

 

 محظورة. هى و هديد للبيئة المدرسية اآلمنة.ضطراب أو تالقدرة على التسبب في إتالية لها العناصر ال .8

الحرم الجامعي خالل اليوم التواجد داخل أثناء  أو رباط الرأس ،النظارات وأ ،قنعةاأل وأ ،الكابات وأ ،ا( القبعات  

 الدراسي 

 علق على المحفظة. أو تُ  ،جيب ،حزام ،ب( سالسل تتدلى من الرقبة

 لمجوهرات التي تحتوي على أي نوع من اآلالت الحادةج( ا

 أقصر من منتصف الفخذ.  ،أال تكون الحدود السفلى من السراويل والفساتين والتنانير .9

 المالبس يجب أن تتبع قاعدة واسعة قدر أربعة أصابع عند الكتفين.  .10

 يلي غير مقبول: وفيمالبس األحذية. أن تُ  .11
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 (K-8ا( الصنادل ثونغ )

  Cleated (K-12)ة ب( أحذي

 (K-8ج( أحذية عارية الذراعية )

  Heeleys (K-12)د( األحذية ذات العجالت 

تخضع إلجراءات تأديبية  ،فلوريدا النظام األساسي ،د) (2) 1006.07وضح في القسم ( هو مُ  كما خالف سياسة زى الطالبفإن أي طالب يُ 

ولكن يتم  ،ستمالة عن المعايير الدنيابادئ التوجيهية للدولة والحي واإلية استعمال المبين فيه. ومن المتوقع للمدارس الفردعلى النحو المُ 

 تشجيعهم على توسيع المعايير الخاصة بها لتلبية تفرد مجتمع مدرستهم. 

 معايير السلوك للطالب المنقولة بواسطة حافلة المدرسة 
نشاط  أو ،رياضية أو أحداث ،سواء لرحلة ميدانية ،قل اآلمن لجميع الطالببسبب جهود مدارس مقاطعة أورانج العامة المستمرة لتوفير الن

باإلضافة إلى قانون الطالب لقواعد  ،من المتوقع أن تلتزم الطلبة بالمعايير التالية من السلوك للحافلة المدرسيةف ،أو من وإلى المنزل ،مماثل

 سلوك الطالب: 

 

 طاعة سائق الحافلة في جميع األوقات. .1

 

 وف قبالة الطريق أثناء انتظار الحافلة. الوق .2

 

 مس دقائق قبل وقت التوقف المقرر.كن في محطة الحافالت خ .3

 

 عبور عدة خطوات على الطريق أمام الحافلة.  .4

 

 ركوب فقط في الحافلة المخصصة. ال .5

 

 حافالت المخصصة. الركوب والمغادرة في محطة ال .6

 

 ف بشكل مناسب في انتظار الحافلة.التصر .7

 

 . الحافلة أو الُمشرف عاملطلب من قبل ء اسمك الصحيح عندما يُ إعطا .8

 

 حسب اإلقتضاء. األمان جيًدا،  وربط حزام لةالحاف في جميع األوقات أثناء  تحرك في المقاعدالبقاء  .9

 

 الصمت عندما تكون أضواء قبة مفتوحة.  .10

 

 الصمت في معابر السكك الحديدية. .11

 

 و التبغ على متن الحافلة. ،الصمغو ،والشراب متناع عن جلب الطعاماإل .12

 

 أو الحياة البرية )حيا أو ميتا( على متن الحافلة. ،متناع عن جلب الزواحف والحشرات و الحيواناتاإل .13

 

والتي من شأنها أن تتداخل مع جلوس وسالمة اآلخرين على متن الحافلة إذا لم يكن هناك مقعد فارغ  ،متناع عن األدواتاإل .14

 لوضعها. 
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 ع عن عرض عالمات من الحافلة. متنااإل .15

 

 متناع عن استخدام لغة مدنسة أو اإليماءات. اإل .16

 

 متناع عن أعمال التخريب. اإل .17

 

 متناع عن رمي أي أجسام من نوافذ الحافلة.اإل .18

 

 متناع عن أي سلوك أو تصرف يتعارض مع نقل منظم وآمن وسريع لنفسك أو ركاب الحافلة األخريين.اإل .19

 

 م ألواح التزحلق على متن الحافلة المدرسية. سمح باستخداال يُ  .20

وقد تم تركيب أجهزة تسجيل في العديد من الحافالت. قد يتم تصوير الطالب في أي وقت خالل قيادتهم. يمكن استخدام األشرطة لتحديد 

عمل أو سلوك من قبل طالب زائر  أو أي ،قواعد السلوك للطالب قانونو ،قواعد السلوك للطالب. انتهاكات لهذه المعايير قانونانتهاكات 

ليصرف كثيرا من السائق ويسبب أو يحتمل أن يسبب خطرا على السالمة على متن حافلة النقل قد تكون أساسا لتعليقه أو طرده من الحافلة / 

 مدرسة.

 

 سياسة االنترنت 
 سياسة استخدام االنترنت لطالب مدارس مقاطعة أورانج العامة 

رانج العامة توفر الوصول إلى االنترنت وشبكة للطالب في مناطق مختارة. تحتوي هذه الوثيقة على جميع مدارس مقاطعة أو

 سياسة االستخدام المقبول الستخدام الطالب لالنترنت.

 

 الغرض التعليمي 
الشمس المشرقة. مصطلح تسقة مع منهج ومعايير الدولة وحي ويجب أن تكون مُ  ،وقد أنشئت للوصول إلى االنترنت ألغراض تعليمية محدودة

و أنشطة اكتشاف الذات المحدودة ذات جودة عالية. لم يثبت الوصول لوحدة  ،و التطوير الوظيفي ،"الغرض التربوي" يشمل أنشطة أكاديمية

 الخدمة العامة أو منتدى عام.

شرها من خالل النظام. ومن المتوقع أن تتبع مدارس مقاطعة أورانج العامة لها الحق في فرض قيود معقولة على مواد تم الحصول عليها أو ن

 القواعد المنصوص عليها في قانون سلوك الطالب والقانون في استخدام موارد االنترنت والشبكة.

أو شراء منتجات أو خدمات من خالل شبكة االنترنت  ،توفير ،ال يجوز للطالب استخدام االنترنت ألغراض تجارية. وهذا يعني أنها قد ال توفر

  ي أي مدرسة تستخدم أي مورد للمنطقة.ف

 

 ولوج الطالب إلى االنترنت
والتي تسمح للطالب بالتواصل واحد إلى واحد مع الناس في جميع أنحاء العالم االفتراضي. يمكن للطالب  ،البريد هو نظام البريد االلكتروني

ألغراض تعليمية محددة على النحو المحدد له من قبل المدرسة.  أن يكون البريد االلكتروني أو الدردشة فقط تحت إشراف معلميهم المباشر

ن وسيتم السماح فقط بالوصول إلى البريد االلكتروني التي من قبل قانون حماية االنترنت للطفولة. ال يجوز للطالب إنشاء بريد الكتروني م

 خالل الوصول إلى االنترنت في المقاطعة. 

 

 ،والمركز اإلعالمي ،لى مصادر المعلومات على شبكة االنترنت العالمية من خالل الفصول الدراسيةوسيتمكن جميع الطالب من الوصول إ

 أو مختبر الحاسوب. 

 

سبقة من قبل يمكن للطالب أن تساهم في صفحة ويب المدرسة. يجب أن يكون لكل محتوى موافقة مُ  ،إذا تمت الموافقة من قبل المسئولين

 الموظفين المناسبين. 
 

 32801 ،أورالندو ،غرب شارع أميليا 445أورانج  مدارس
 جامعة أوريجون ،تم التطوير بمساعدة المركز المسئول عن التكنولوجيا المتقدمة في التعليم
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 استخدامات غير مقبولة 
 ستعماالت التالية لشبكة االنترنت غير مقبولة:تعتبر اإل

 

 السالمة الشخصية
صال الشخصية عن أنفسهم أو أشخاص آخرين. وتشمل معلومات االتصال الشخصية العنوان ورقم لن يقوم الطالب بإضافة معلومات االت

بما في ذلك المواقع التي تلتمس  ،وال يجوز تقديم هذه المعلومات إلى فرد أو منظمة أو شركة ،عنوان العمل ،الهاتف وعنوان المدرسة

 ن أي رسائل متلقاة غير مالئمة أو تجعلهم يشعرون بعدم االرتياح. ا للمعلم عالمعلومات الشخصية. يجب على الطلبة الكشف فورً 

 

 األنشطة غير المشروعة 
يجب على الطالب عدم محاولة الوصول غير المصرح به إلى شبكة مدارس مقاطعة أورانج العامة أو أي نظام كمبيوتر آخر عبر االنترنت 

الدخول من خالل حساب شخص آخر أو الوصول إلى ملفات شخص أخر. أو تتجاوز الوصول المصرح لهم. ويشمل ذلك محاولة تسجيل 

 حتى لو كان فقط ألغراض التصفح.  ،هذه اإلجراءات غير قانونية

 
يجب على الطالب عدم بذل محاوالت متعمدة لتعطيل نظام الكمبيوتر أو تدمير البيانات من خالل نشر فيروسات الكمبيوتر أو بأي وسيلة 

 الجرائم المتعلقة بالكمبيوتر.(  F.S  815ي غير قانونية )أخرى. هذه األعمال ه

 

مثل الترتيب لبيع المخدرات أو  ،يجب على الطالب عدم استخدام شبكة االنترنت الخاصة بمدارس أورانج للمشاركة في أي عمل غير قانوني

 . مما يهدد سالمة األشخاص. الخ ،واالنخراط في نشاط العصابات اإلجرامية ،شراء الكحول

 

 أمن النظام 
الطالب هي المسئولة عن الوصول إلى الشبكة الفردية ويجب اتخاذ جميع االحتياطات المعقولة لمنع الوصول من قبل اآلخرين. يجب تحت 

 أي ظروف اال يقوم الطالب بتوفير كلمات السر لشخص آخر. سوف يقوم الطالب على الفور بإخطار مدرس أو منسق التكنولوجيا في المدرسة

ام. إذا تم التعرف على مشكلو أمنية محتملة. سيتم تفسير أي محاولة للبحث أو بحث عن المشاكل األمنية باعتبارها محاولة غير شرعية لالستخد

إجراءات الحماية من الفيروسات للمنطقة إذا تم تحميل  بإتباعيجب على الطالب تجنب االنتشار الغير متعمد من لفيروسات الكمبيوتر 

 يات. البرمج

 

 تحت أي ظرف من الظروف ال يسمح للطالب استخدام محطة العمل للوصول إلى درجات الطالب أو غيرها من السجالت الطالبية الخاصة.

ال يجب على الطالب أن يتم تحميل برامج غير مصرح بها على أجهزة الكمبيوتر أو على ملقمات الملفات. سيقوم الطالب بعدم استخدام أية 

رامج لتجاوز أو إعدام أو تعديل أو إساءة استخدام مدارس أورانج العامة بالوصول إلى الشبكة أو تعطيل أنشطة الشبكة لآلخرين. أجهزة أو ب

أي طالب يتم التعرف عليه على انه ذو مخاطر أمنية أو وجود تاريخ من المشاكل مع الكمبيوتر و / أو الوصول إلى الشبكة قد يتم رفض 

 الترخيص. 

 

لألجهزة المملوكة للطالب باالتصال بالشبكة إال إذا تم الحصول على إذن خطي من مدير المدرسة. يجب تنشيط براج مكافحة  لن يسمح

 الفيروسات وبرامج األمان المناسبة قبل استخدام الشبكة. 

 

 لغة غير الئقة 
 والمواد المنشورة على صفحات الويب.  ،الرسائل الخاصة ،تنطبق القيود المفروضة على لغة غير الئقة على الرسائل العامة

أو لغة مسيئة. الطالب لن تضايق شخص آخر. التحرش تصرف دائما  ،تهديد ،وقحة ،فظة ،بذيئة ،مدنسة ،الطالب لن تستخدم لغة فاحشة

 فعليه أن يتوقف.  ،بطريقة يضايق شخص آخر. إذا قال طالب ألخر أن يوقف إرسال الرسائل

 
أو بتهور بنشر معلومات كاذبة أو تشهيرية حول شخص أو منظمة. الطالب لن ترسل لك رسالة التي بعث بها سرا  لن يقوم الطالب ال بعلم

 دون الحصول على إذن من الشخص الذي أرسل الرسالة األصلية. يجب على الطالب أال يضيفوا معلومات خاصة عن شخص أخر. 

 

 احترام حدود الموارد 
 وأنشطة االكتشاف الذاتي.  ،وذات جودة عالية ،م فقط ألنشطة التنمية التعليمية والمهنية المحدودةيجب على الطالب استخدام النظا

 

تحميل الملف في الوقت الذي ال يتم استخدام  ،ميجابايت إال للضرورة القصوى. إذا لزم األمر 3يجب أال يقوم الطالب بتحميل ملفات أكبر من 

 النظام بشكل كبير. 
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والبقاء ضمن حصة البريد  ،حذف الرسائل غير المرغوب فيها على وجه السرعة ،لتحقق من البريد االلكتروني بشكل متكررسيقوم الطالب با

االلكتروني المعمول بها. يجب على الطلبة أال تستطيع إضافة سلسة من الرسائل أو االنخراط في "سبام". "سبام هو بعث رسائل مزعجة 

 . غير ضرورية لعدد كبير من الناس

 

 32801 ،أورالندو ،غرب شارع أميليا 445مدارس أورانج 
 جامعة أوريجون ،تم التطوير بمساعدة المركز المسئول عن التكنولوجيا المتقدمة في التعليم

 

 

 وحقوق التأليف والنشر  السرقة األدبية
هو أخذ أفكار أو كتابات اآلخرين وتقديمها  ألدبيةسرقة االتي توجد على شبكة االنترنت. ال جب على الطالب عدم السرقة األدبية لألعمالي

 كما لو كانت لك. 

 

يجب على طالب احترام حقوق أصحاب حق المؤلف. يحدث التعدي على حق المؤلف عند عمل محمي بحقوق نشر يرد بشكل غير الئق. إذا 

لبة متابعة متطلبات التعبير عنها. يجب على الطالب يجب على الط ،كان العمل يحتوي على اللغة التي تحدد االستخدام المناسب لهذا العمل

 أن يطلبوا اإلذن من صاحب حق المؤلف.

 

 الولوج غير المالئم 
ال تقم وفقا لقانون حماية الطفل لإلنترنت يتم ترشيح كافة عناوين الدخول إلى االنترنت وال يعني هذا أن المواقع غير الالئقة لن يتم حظرها. 

مدارس أورانج للحصول على مواد إباحية أو غير الئقة مما يعتبر خرقا للقوانين أو عدوان وعنصرية تجاه اآلخرين  باستخدام اإلنترنت في

)نبذ(. يستثنى من ذلك ما كان للغرض البحثي للحصول على المعلومات ولكن بإتاحة حاسمة. يقوم الطالب بإبالغ المعلم فور حدوث أي ولوج 

 في الطالب من أية مسائالت أن الطالب سوف يطيعون أولياء األمور بخصوص هذا الشأن. إلى بيانات غير الئقة. مما يع

 

 حقوق الطالب
 حرية التعبير

تنطبق أيضا على االتصاالت عن طريق االنترنت.  ،السلوك للطالب قانونعلى النحو المنصوص عليه في  ،حقوق الطالب في حرية التعبير

وبالتالي اإلداريين قد تقيد من حرية التعبير ألسباب تربوية  ،محدود على غرار صحيفة المدرسة تعتبر مدارس أورانج االنترنت منتدى

 لن يقتصر الكالم على أساس وجود خالف مع آراء يعبر عن الطالب.  ،صالحة. ومع ذلك

 

 البحث والتحري 
كليا مع  OCPSجهاز مملوك للمنطقة. ستتعاون  يحق لآلباء طلب االطالع على محتويات الملفات الخاصة بأبنائهم والمحفوظة داخل أي

 .OCPSالمسئولين المحليين أو التابعين للوالية أو الفيدراليين في أي تحقيق بشأن أي أنشطة غير قانونية أجريت على شبكة 

وسوف يجري التحقيق بناء  ،يتم إجراء بحث فردي إن وجد سببا وجيها التهام طالب بمخالفة هذه السياسة أو قواعد سلوك الطالب أو القانون

 على األدلة على المخالفة. 

 

  ات القانونيةاإلجراء
ة تجري سيقوم إداريو المدرسة بالتعاون التام مع المسئولين المحليين أو التابعين للوالية أو الفيدراليين في أي تحقيق حول أنشطة غير قانوني

 رقا لقواعد سلوك الطالب سوف يتم التعامل مع األمر بالمنهج الموضح هنا. وإن شملت هذه المخالفة خ OCPSمن خالل الدخول إلى شبكة 

 

 تحديد المسئولية 
خلو الوظائف أو الخدمات التي تقدمها شبكتها أو تقدمها المؤسسة من خالل الشبكة من األخطاء أو العيوب. والمنطقة ليست  OCPSال تضمن 

ة الخدمة أو غيره. ويقع على الطالب مسئولية االحتفاظ بنسخة من الملفات الهامة مسئولة عن أي تلف يتضمن ضياع البيانات أو مقاطع

OCPS  .ليست مسئولة عن دقة البيانات المستقبلة من الشبكة أو المحفوظة عليها أو جودتهاOCPS  غير مسئولة عن اإللزامات المادية الناتجة

 تعمد. عن االستخدام غير المرخص للشبكة نتيجة سوء االستخدام الم

 

 إساءة استخدام األجهزة اإللكترونية وأجهزة التواصل / اإلنترنت
بتوفير بيئة تعليمية أمنة وإيجابية ومنتجة وثرية. يمنع تمام استخدام اإلنترنت أو أي جهاز إلكتروني إلجراء اتصال أو إلرسال  OCPSتلتزم 

ريس أو مضايقتهم أو اإلساءة إليهم أو اهانتهم. ويتضمن الحظر أي صور أو إيضاحات من شأنها التسبب في ترهيب الطالب أو هيئة التد

 شكل من االتصال أو الصور أو اإليضاحات المعدة أو المجهزة خارج أرض المدرسة وتؤثر سلبا على البيئة التعليمية داخل المدرسة المتوفرة
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 للطالب وهيئة التدريس. 

 ،اإلنترنت أو أي جهاز إلكتروني : التلصص عن طريق اإلنترنت / التنمر اإللكتروني تمنع هذه األشكال من االتصال اإللكتروني عن طريق

 والجنس عبر الرسائل واإلكراه واالبتزاز والتهديد بافتعال عمل عنيف أو إيذاء أو أي جرائم أخرى تقع عن طريق اإلنترنت والتي تؤثر على

أو تداولها أو عرضها أو  ،صور ذات محتو جنسي واضح أو إباحي أو غير محتشمالبيئة التعليمية. ويعرف الجنس عبر الرسائل بأنه إرسال 

وكذلك تداول الصور والرسائل اإلباحية عن طريق الهاتف المحمول أو الحاسوب أو أي وسيلة إلكترونية أخرى  ،االحتفاظ بها أو نشرها

أو خارج إطار  ،OCPSوذلك إذا كان داخل منشأة تابعة لـ ،هخالل الساعات المدرسية أو األنشطة المدرسية داخل إطار المدرسة أو خارج

وكذلك لإلدارة والمناخ واإلدارة الفعالة  ،الساعات المدرسية إذا أثر هذا السلوك سلبا على األمن الشخصي للعاملين بالمدرسة وسالمتهم

 للمدرسة أو العملية التعليمية أو خبرتها. 

 32801 ،رالندوأو ،غرب شارع أميليا 445مدارس أورانج 
 جامعة أوريجون ،تم التطوير بمساعدة المركز المسئول عن التكنولوجيا المتقدمة في التعليم

 يمكن أن تؤدي انتهاك السياسة الخاصة بإساءة استخدام األجهزة اإللكترونية وأجهزة التواصل واالنترنت أو أي سياسة يتبناها مجلس إدارة

إلى معيار وحيد لتحديد  OCPSهزة االلكترونية إلى إنزال عقاب تقره قواعد سلوك الطالب. ويرجع إداريو المدرسة تتعلق باالتصاالت أو األج

ن هذه الوثيقة بنود سياسة مجلس مما إذا كان أي اتصال إلكتروني أو صورة أو إيضاحات تنتهك هذه السياسة وقواعد سلوك الطالب. وتتض

 The provisions of School Board Policy JIC: Bring Your Own Device - Students andإدارة المدرسة تحت اسم 
External Electronic, Digital or Telecommunications Devices   .وفقا ألخر تعديل لها 

و صور ا عن أي محتوى خطر يتم تداوله على االنترنت أو أي اتصال إلكتروني أيجب على أي طالب أو عضو هيئة التدريس اإلبالغ فورً 

 وسيتم تقييم كل تقرير لتحديد اإلجراء المناسب بشأنه.  OCPSأو إيضاحات تتعلق بأي مدرسة تابعة لـ 

 

 32801 ،أورالندو ،غرب شارع أميليا 445مدارس أورانج 
 جامعة أوريجون ،تم التطوير بمساعدة المركز المسئول عن التكنولوجيا المتقدمة في التعليم

 
 القانون المدني

 قواعد اللياقة  :البند

 

 قواعد اللياقة 
 السياسة:

والتي يجب أن تضم الطفل واإلداريين وهيئة التدريس وأولياء األمور )أو أحدهما( أو األوصياء  ،ه إال من خالل الشراكةمال يتلقى الطفل تعلي

ن تقاسم المسئولية واالتصال النافع والمشاركة )أو أحدهم( والموظفين الرسميين التابعيين للمجتمع والمنطقة. وهذه الشراكة حالة نشطة تتضم

 المحمودة.

 

إال أنه يستحيل أن يتفق اثنان طوال الوقت مما يجعل من الشراكة أمرا  ،تجري الشراكة بسالسة في حال اتفق األشخاص الذين يعملون معا

 الكامنة حيث يتعلم الطالب في إطارها بلوغ طاقاتهم  -صعبا. تصل الشراكة إلى أقوى نقطة لها 

 فيتوجب علينا اللياقة في حوارنا.  ،عندما نتفق على كيفية االختالف في الرأي -

 

 ،في الطرق وااللتحام الجسدي والقولبة العرقية والتشهير السائقينونسمع بأفعال مؤذية مثل الغضب الذي يبديه  ،توصف اللياقة غالبا بغيابها

هي تأكيد لكل ما هو جميل بكل فرد منا على المستويين الفردي والجمعي. إنها تفوق قول "من  بل ،إال أن الكياسة ال تعني فقط غياب األذى

كما أنها ال  ،فهي انعكاس لما نكنه من احترام لآلخرين والذي يظهر في سلوكنا دون النظر لما إذا كنا نعرفهم أو نحبهم ،فضلك" و "شكرا"

وكذلك أن يتحمل كل منا  ،القاسي أو التعليقات. وتعني اللياقة أن يكون الشخص صادقا وصالحا تعني فقط االلتزام بالسياسة أو اعتياد االنتقاد

 مسئولية أفعاله بدال من لوم اآلخرين. 

 

 نا نتعاون لتقديم الفائدة للطفل في هذا المجتمع.ونحتاج أن نتذكر خالل تواصلنا أن

 

وهيئة التدريس واآلباء واألوصياء  OCPSالطالب وهيئة  ،ب علينا خالل تواصلناأورانج أنه يج مقاطعة قرر مجلس إدارة مدارس ،وبناء عليه

 وجميع أعضاء المجتمع اآلخرين أن: 

 

 . نتعامل مع بعضنا البعض بلياقة واحترام دائما. 1

 وهو ما يعني أن: 

 .نستمع بعناية واحترام لآلخرين أثناء إبداء آرائهم التي قد تختلف عن آرائنا 

 وكذلك دون إيماءات أو استهتار واحد منا باآلخر. ،وما يقلقنا دون استخدام لغة فظة أو صاخبة نشارك آرائنا 
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 . نتعامل مع بعضنا البعض بلطف. وهو ما يعني أن:2

 

  ُعامل.يعامل أحدنا اآلخر كما يحب أن ي 

  ًا. ا جسديً ال يهدد أحدنا اآلخر أو يسبب له ضرر 

 ضرر. ال نهدد ملكية اآلخرين أو نلحق بها ال 

 .ال نتنمر على اآلخرين أو نقلل من شأنهم أو نثير سخطهم وال نسمح بحدوث ذلك في حضورنا 

 .ال نقلل من شأن أحد ولسنا عدائيين أو إباحيين في أي من مجتمعاتنا 

 

 . نتحمل مسئولية أفعالنا. 3

 وهو ما يعني أن: 

 .نتشارك المعلومات بنزاهة 

  .نتجنب إظهار الغضب 

 أو محاولة التدخل فيها.  ،لعمل داخل الفصول أو أي عمل آخر أو منطقة عامة من مدرسة أو منشأة مدرسيةال نقاطع سير ا 

 

 . نتعاون مع بعضنا البعض. 4

 وهو ما يعني أن: 

 

 .نتبع قوانين المدرسة حول الدخول والتفتيش 

  .نحترم اإللزامات القانونية وقيود الوقت التي يواجهها كل منا 

 لوغ غايتنا المشتركة. سوف يتضمن ذلك معلومات حول بخر بالمعلومات التي تتوافر لدينا والتي قد تساعد في يعلم أحدنا اآل

موضوعات تتعلق بالسالمة و التقدم األكاديمي والتغيرات التي قد تؤثر على أداء تلطالب أو الحوادث التي تقع في المجتمع والتي 

 قد تؤثر على المدرسة. 

 ساعدة.نستجيب عند طلب الم 

  .ندرك أنه يصعب أحيانا المضي دون انتقاد 

 

 بند: السلطة وتطبيق قواعد اللياقة 

 :السياسة
وهيئة تدريسها وأولياء  OCPSتعتمد السلطة وتنفيذ إحدى قوانين الكياسة على اإلرادة الفردية و الجمعية لألفراد المعنيين وهم الطالب وهيئة 

يتعين على األفراد المعنيين تعلم كيفية االستجابة للسلوك غير الالئق. وال  ،مع. وعلى الرغم من ذلكاألمور واألوصياء وسائر أعضاء المجت

 يتجاوز مجلس إدارة المدرسة عن إظهار أي شخص لقلة اللياقة.

 وبناء عليه:

 

 ص. عامل بما تقتدي قواعد اللياقة اإلبالغ عن هذا السلوك للمسئول المختيجب على أي طالب يجد أنه ال يُ  .1
غ عن هذا السلوك لدى يتلقى معاملة ال تتفق وقواعد اللياقة اإلبال OCPSيجب على أي ولي أمر أو وصي أو فرد في مجتمع   .2

 عضو هيئة التدريس المعني. المشرف عن
 قواعد اللياقة اتباع هذه  اإلرشادات: قى معاملة ال تتفق مع يجب على الموظف الذي يجد أنه يتل .3

 

 ى القانون في حالة التهديد باإليذاء الشخصي. أ. يمكن اللجوء إل

ومسئولي األمن اصطحاب أي شخص يتواجد داخل أي من ممتلكات المدرسة دون  يحق ألي من القائمين على المدرسةب. 

وكذلك يحق لهم إخراج أي شخص يهدد بمقاطعة العمل بالمدرسة أو المنطقة المدرسية أو يحاول  ،تصريح إلى خارج البناية

ا أو يستخدم لغة غير الئقة بأسلوب فظ أو يستخدم اإليماءات أو يجانب خرب عمدً أو يتعرض باإليذاء ألحد األشخاص أو يُ  ،ذلك

 آداب الذوق العام أو يبدي استجابة عنيفة. 

 

 ا ودون إجبار. أ. يجب اللجوء إلى تنفيذ القانون في حال رفض هذا الشخص المغادرة فورً    

 

الرد على أي مكالمة هاتفية أو أي من أشكال االتصال المكتوب إن كان مهين أو مسيء أو بذيء أو . يحق للموظف عدم ج

 سجله المجيب اآللي أو البريد اإللكتروني أو رسالة بريد صوتي.  ،ايحمل تهديدً 
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 أ. يحق للموظف اللجوء إلى تنفيذ القانون إذا تعرض للتهديد باإليذاء الشخصي.    

 موظف حفظ الرسالة واالتصال بالمشرف المباشر عليه أو أمن المنطقة التعليمية. ب. يجب على ال   

 

 . يجب على الموظف الذي يتلقى مالحظات بذيئة أو يوجه له الكالم بأسلوب صاخب أو مهين من أحد العامة القيام بالتالي: 4

 

 طف.أ. الطلب من الطرف اآلخر أن يراعي حدود اللياقة في الحديث بهدوء ول    

 ب. تنبيه الطرف اآلخر وإنهاء اللقاء أو االجتماع أو المكالمة التلفونية في حال استمرت اإلساءة اللفظية.     

. الطلب من أحد القائمين على المدرسة أو أي شخص ذي سلطة إخراج الطرف اآلخر فورا من البناية في حال جرى ج    

 عليمية. اللقاء أو االجتماع في مبنى تابع للمنطقة الت

. يجب أن يلجأ أحد اإلداريين أو أي مختص آخر إلى إبالغ السلطات التخاذ أي إجراء ضروري في حال لم يغادر الطرف د    

 اآلخر البناية على الفور. 

 

 السلطة التشريعية 

 القوانين المنفذة 

 25/9/01تم التطبيق: 

 

 الفصل الثالث 
  نظرة عامة على رمز االستجابة التأديبية

ا األكثر خطورة والردود لهم تصبح المخالفات التأديبية للطالب وتنقسم الردود عليها إلى أربعة مستويات. يمثل كل مستوى المخالفات تدريجيً 

 ا في هذا القسم. ا أكثر حدة. وترد كل من المخالفات والردود الحقً تدريجيً 

 

 التهرب من المدرسة 
المدرسة لن توقف الطالب عن الغياب بدون عذر أو التهرب من المدرسة. ومع  ،حضور المدرسةا بموجب القانون إذا كان الطالب مطلوبً 

المدرسة يمكن  ،أو فشل في حضور فصول معينة ،لديه غياب المؤقت من الفصول ،ة ومن ثم يترك الُمخيمالطالب إلى المدرس إذا وصل ،ذلك

ا إلى إدارة سالمة الطرق السريعة والسيارات يتكون من المشرف أن يقدم تقريرً  أن تتخذ إجراءات تأديبية. يتطلب قانون والية فلوريدا من

 90ا من الغياب بدون عذر في أي يومً  15( سنة الذين يتراكم لهم 18- 14و رقم الضمان االجتماعي من سن ) ،الجنس ،تاريخ الميالد ،االسم

 ا من فترة التقويم. يومً 

أولياء أمور الطلبة المتسربين عادة يخضعون للتدابير المتخذة من خالل النظام  ،. باإلضافة إلى ذلكهؤالء الطالب قد يفقدون رخص القيادة

 القضائي. 

 

 حيازة المواد غير المشروعة 
و وفقا لقانون الوالية فإن حيازة غير قانونية أو استخدام أو توزيع المخدرات غير المشروعة أو الكحول من قبل الطالب في فناء المدرسة أ

 في أي نشاط مدرسي هو محظور. 

 

 داخل مدارس مقاطعة أورانج العامةة األسلحة النارية حياز
 ،943ستثناء الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون على النحو المحدد في الفصل حظر على أي طالب أو زائر )بإمدارس مقاطعة أورانج العامة ت

 الح على أرض المدرسة. لوائح والية فلوريدا( من جلب سالح ناري أو أي س

 ولكن ليس على سبيل حيازة أو حمل سالح ناري أو سالح على  ألي أحد في سيارة أو حاوية أو وسيلة نقل أخرى.  ،وهذا يشمل

 

 للطالبموقف السيارات وخزانة المدرسة 
في تفتيش السيارة الواقفة للطالب أو جميع مناطق وقوف السيارات والخزانات هي ملك للنظام المدرسي. السلطات المدرسية لديها الحق 

 خزانته لحماية صحة وأمن ومصلحة الطالب. وهذا يشمل استخدام الكالب المدربة على كشف المخدرات والبارود. 

 كل طالب مستخدم لملكية مدارس أورانج في وقف السيارة أو استخدام خزانة يجب أن يوقع على وثيقة موافقة على الشروط المسبقة و إصدار

موظفين الصق للسيارة المراد وقفها أو للخزانة. وسيتم البحث في السيارات الواقفة للطالب أو الخزانات المدرسية اذا كان هناك اشتباه من قبل 

 المدرسة باختراق قانون سلوك الطالب. وان تنظيف الخزانات الروتينية ال تعتبر بحثا. 
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 عن الفردالبحث 
ى ضرورة احترام حقوق األفراد في حين حماية صحة وسالمة ورفاهية جميع الطالب والعاملين في المدارس. وقد اعترفت مدراس أورانج عل

وضعت مدارس أورانج المبادئ التوجيهية التشغيلية للمسح االلكتروني العشوائي باالستفادة بأجهزة الكشف عن المعادن  ،ا لهذه الغايةتحقيقً 

الجسدية في المدارس كوسيلة للمساعدة على خلق والحفاظ على بيئة تعليمية آمنة في مقاطعة أورانج.  باليد و "التدريب العملي على "البحث

 أي فرد على الممتلكات الخاصة بمدارس أورانج يخضع للبحث. 

 

 سياسة الهاتف الخلوي للطالب
شريطة أن  ،في الوظائف المرتبطة بالمدرسةو ،في نشاطات ما بعد المدرسة ،يجوز للطالب امتالك الهاتف الخلوي على ممتلكات المدرسة

وي مغلق ومخفي. انتهاكات هذه السياسة قد يؤدي إلى مصادرة يكون الهاتف الخل ،افلة المدرسةخالل ساعات الدوام المدرسي وعلى متن ح

 الهاتف الخلوي و / أو إجراءات تأديبية أخرى. 

 زمة اللتقاط الهاتف الخلوي من المدرسة. فإن الوالد / ولي األمر يتخذ الترتيبات الال،إذا صودرت

في أي وقت من األوقات ال تكون مدارس أورانج مسئولة عن سرقة أو فقدان أو تلف الهواتف المحمولة أو األجهزة االلكترونية األخرى التي 

 جلبت على ممتلكاتها. 

 

  بالمدرسة مع الجرائم التى ذات صلة عدم التسامح
والقصد من مدارس  ،ا مع الجريمة والتعرض ألذى"بعنوان "سياسة عدم التسامح مطلقً  ،وريدا النظام األساسيفل ، 1006.13وفقا للمادة 

 ،ةأورانج هو تعزيز بيئة تعلم آمنة وداعمة في المدارس لحماية الطالب والموظفين من السلوك الذي يشكل تهديدا خطيرا على السالمة المدرسي

ل للطرد أو اإلحالة إلى وكاالت إنفاذ القانون. وليس المقصود من سياسية عدم التسامح ليتم تطبيقها وتشجيع المدارس على استخدام بدائ

بصرامة على األعمال الصغيرة من سوء السلوك والجنح. سياسة عدم التسامح يجب أن تطبق بالتساوي على جميع الطالب بغض النظر عن 

بعنوان "التسامح صفر لألفعال المدرسية المتصلة  ،JICإلى مجلس سياسات المدرسة أو اإلعاقة. الرجوع  ،أو العرق ،وضعهم االقتصادي

 لمزيد من المعلومات. ،بجريمة"

 

 الخاص بالمدرسةلإليقاف البديل اإليجابي 
تدخل في الموقع والمبادرة في ال ،( هو على المدى القصيرPASSالبديل لبرنامج تعليق الفصول المدرسية أو )البديل اإليجابي لبرنامج تعليق 

للفصول الدراسية المصممة لتلبية االحتياجات الفريدة للطالب الذين ارتكبوا مخالفة سلوكية مدرسية مكونات الفصول الدراسية ستساعد 

يق في حين تبقى على الطر ،والسلوكيات المؤيدة لالجتماعية ،ومبادئ تنمية الشخصية ،الطالب على تطوير مهارات التكيف األكثر فعالية

 األكاديميين في الفصول الدراسية.الصحيح مع 

Pass قد يضع الطالب في  ،مع وثائق اإلحالة الرسمية ،تم تصميمها كنوع من التعزيز لقانون مدارس أورانج للسلوك الطالبي. فقط اإلداريين

PASS  واحد. وهذا البرنامج يسمح للمدارس واإلداريين  أيام ألي موضع 10على الفترة التي أساسها الفترة أو مقابل مبلغ من األيام ال تتجاوز

 بأن تواجه بشكل فعال مع المخالفات لما جاء في قوانين المدرسة التي ال تتطلب نوع الطالب من البيئة المدرسية. 

 

 العدالة التصالحية
( الذين ارتكبوا مخالفة سلوكية K-12ألصفوف وقد نفذت مدارس أورانج برنامج العدالة التصالحية مصممة لتلبية االحتياجات الفريدة للطالب )

غير عنيفة فيه انتهاك لقانون سلوك الطالب. تشمل الحوادث التي قد تأهل للمشاركة في برنامج العدالة التصالحية ولكنها ال تقتصر على: 

 ،ع الشخص الذي تعرض لألذىوالسرقة. تم تأسيس دوائر العدالة التصالحية م ،والتحرش الجنسي ،و المخدرات ،و البلطجة ،الكحول

 .وأعضاء مجتمع المدرسة )المدير / العميد / المنسق( ،والشخص المسئول

 

ويعمل  ،تأسيس برنامج العدالة التصالحية على حد سواء احتراما لسالمة المجتمع والفهم المنهجي الذي يبنى على نقاط القوة من المشاركين

وتحدد توقعات واضحة ومحددة ومقاييس النتائج من أجل مساعدة  ،المستويات لممارسات الدعم متعدد ،يضمن السلوكيات،نظام فريق العناية

 الشباب على تطوير مهارات التأقلم األكثر فعالية والسلوكيات المؤيدة للمجتمع.

 صالحية بمثابة نتيجة مقبولة بداًل ويركز هذا النهج على الوضع باعتباره بدال من الفرد كونها مشكلة. واالنتهاء بنجاح من برنامج العدالة الت

 أو غيرها من االستجابة التأديبية المناسبة.  ،طرد ،من تعليق خارجي

 

 محاكاة األسلحة
محاكاة سالح ناري أو سالح أثناء اللعب أو ارتداء المالبس أو األكسسوارات التي تصور سالح ناري أو سالح أو إبداء الرأي حول حقوق 

ا إلجراءات تأديبية أو اإلحالة إلى القضاء الجنائي أو نظام قضاء األحداث. محاكاة سالح ناري أو سالح في حين ببً التعديل الثاني ليست س

 ولكنها ال تقتصر على: ،لعب تشمل

  ًا أو غيرها من مادة غذائية لمحاكاة سالح ناري أو سالح.التلويح بالمعجنات المستهلكة جزئي 
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 بوصة أو أقل في الطول اإلجمالي.  2لذي هو امتالك سالح ناري لعبة أو السالح ا 
  ًا.امتالك سالح ناري أو سالح لعبة مصنوعة من البالستيك اللبنات اإلضافية مع 
  .عن طريق اإلصبع أو اليد لمحاكاة سالح ناري أو سالح 
 أو كتابات أخرى أو رسم إناء لمحاكاة سالح ناري أو سالح.  ،قلم ،استخدام قلم رصاص 

 

يتسبب في ضرر  ،لب يخضع إلجراءات تأديبية في حالة محاكاة سالح ناري أو سالح في حين لعب كبير يعطل اعلم الطالبقد يكون الطا

بما في  ،أو يضع شخص آخر في خوف معقول من أذى جسدي. يجب أن تكون شدة العواقب المفروضة على الطالب ،جسدي لشخص آخر

متناسبة مع خطورة المخالفة وبما يتفق مع سياسات مجلس إدارة المدرسة بسبب  ،األحداث ذلك اإلحالة إلى القضاء الجنائي أو نظام قضاء

 ومدير المدرسة أو من ينوب عنه يجب عليه استدعاء والد الطالب.  ،مخالفات مماثلة. إذا تم تأديب الطالب لمثل هذا السلوك

 

 تحقيقات االنضباط بالنسبة للطالب
ة عن استقصاء كل التهم المتعلقة بسوء سلوك الطالب وفقا لقوانينها. لذلك فإنه مصرح لموظفي مدراس تكون مدارس أورانج العامة مسئول

ب المشتركين في مخالفة الئحة سلوك الطالب. يمكن ألي الحصول على بيانات شهادة من الطالأورانج العامة بإجراء المقابالت مع الطالب و

ن للوالدين/ أولياء األمور طلب عدم مشاركة طالبهم في استقصاءات تأديبية لطالب بدون أيضا بمكطالب رفض المشاركة في االستقصاء. 

تصريح من الوالد/ ولي األمر من خالل تقديم طلب مكتوب لمدير المدرسة. غير أن رفض المشاركة في االستقصاء ال تمنع مدارس أورانج 

 سبة. العامة من استكمال االستقصاء وفرض التوابع التأديبية المنا

 

 

 الفرع الرابع 
 الثانوية/ ما بعد الثانوية  االستجابة التأديبية للمدارس الئحة

 

 التأديبيةاالستجابة  الئحة -المستوى األول 
 ،وظيفة المدرسة ،المستوى األول من الجرائم هي أعمال بسيطة من سوء السلوك التي تتداخل مع عملية منظمة من الفصول الدراسية

 برنامج التعاون المناهج الدراسية أو وسائل النقل المعتمدة. /  روتينيةالال

 

ينبغي على موظف حي المدرسة إحالة  ،السلوك. إذا مزيد من العمل ضروري المعني يجب أن يتدخل في سوءالموظف بمدارس أورانج 

 متاحة النتهاكات المستوى األول.  الطالب إلى مدير المدرسة إلجراءات تأديبية. من التعليق عن المدرسة ليست استجابة تأديبية

 

 

 المخالفات

 أ

 الغش

 ،االستخدام غير المصرح به متعمد أو متعمد من عمل شخص آخر ألغراض أكاديمية

أو االستخدام غير المصرح به من مالحظات أو غيرها من المواد في إنجاز المهمة 

لب قد ال يتلقى أي ائتمان الطا ،األكاديمية أو االختبار. باإلضافة إلى الردود التأديبية

 أو امتحان وفقا لتقدير المعلم.  ،واختبار ،لهذه المهمة

 السلوك أو السلوك الذي يتداخل مع أو يعطل / عملية التعليم والتعلم  في الفصل شغب إحداث ب

 ج
 السلوك غير المنضبط

وهي وظيفة  ،السلوك أو السلوك الذي يتداخل مع أو يعطل عملية منظمة البيئة المدرسية

 / المشاركة في المناهج النشاط.  روتينيةأو نشاط الال ،المدرسة

 و/أو اعتبارات الكياسة  ،المداراة ،الكياسة ،السلوك أو السلوك الذي يفتقر الصدد عدم االحترام د

 مدرسةال غير المطابقة لقواعد زي قانون المالبس ه

 نضباط المعين عدم اإلبالغ عن اال عدم اإلبالغ عن االحتجاز و

 ز
 معلومات مضللة أو خاطئة

أو حجب المعلومات الصحيحة من موظف  ،ا معلومات خاطئة أو مضللةتوفير عمدً 

 أو شخص مصرح له.  ،أو متطوع ،أو شخص متعاقد ،حي المدرسة

 رفض أو عدم االمتثال لتوجيه أو أمر من موظف المدرسة.  التمرد ح

 ط

اإلساءة على متن الحافلة 

رسية أو أية وسائل المد

 مواصالت مدرسية 

السلوك أو السلوك الذي يتداخل مع نقل منظم وآمن وسريع أو نقل المدرسة المعتمدة 

 .للركابلطالب المدارس األخرى أو غيرها من وسائل النقل 

 أو عملية منظمة والتي هي غير محترمة ،أو اإليماءات ،استخدام شفهية أو مكتوبة اللغة لغة خارجة  ي
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وهي  ،ا والتي تميل إلى عرقلة عملية منظمة من البيئة المدرسيةأو مقبولة اجتماعيً 

 المشاركة في المناهج النشاطية /روتينيةأو نشاط الال ،وظيفة المدرسة

 انتهاكات الهاتف الخلوي ك

إساءة استخدام أجهزة االتصاالت الالسلكية بما في ذلك ولكن ال تقتصر على الهواتف 

 ،أجهزة القراءة االلكترونية ،أي بود ،MP3ومشغالت  ،لهواتف الكاميراالخلوية وا

 واألجهزة االلكترونية األخرى. 

 تكرار الوصول المتأخر إلى الصف التأخر  ل

 خرق لقوانين الحضور للدولة. وهذا يشمل مغادرة أرض المدرسة بدون إذن  الغياب الغير مسموح به  م

 سوء سلوك آخر  ن

آخر من سوء السلوك الذي يتداخل مع عملية منظمة من الفصول  أي فعل قاصر

برنامج المناهج  ،وهي وظيفة المدرسة أو النشاط ،وبرنامج المدرسة ،الدراسية

 أو وسائل النقل المعتمدة.  ،/ نشاط الالروتينية COالدراسية 

  ةغير مثبتال البلطجة س

حدد المحقق أن ليس هناك ما يكفي ي ،بعد فتح تحقيق كامل ومتابعة حادث البلطجة عنها

من األدلة إلثبات أن الحادث يفي بمعايير عمل مظور بموجب تعريف البلطجة على 

 ،1006.147النحو الوارد في نهضة جيفري جونستون لجميع الطالب عمل )القسم 

 فلوريدا األساسي(. 

 تابع المخالفات

 تحرش غير مثبت  ع

يحدد المحقق أن ليس هناك ما يكفي من  ،حرض عنهابعد تحقيق كامل ومتابعة لحادثة ت

األدلة إلثبات أن الحادث يلبي معايير فعل محظور بموجب تعريف التحرش على النحو 

 ،1006.147الوارد في نهضة جيفري جونستون _ لجميع طالب القانون ) القسم 

 فلوريدا األساسي(. 

 تحرش  غ

او  ،او السلوك المكتوب ،معلومات أو البرامجاستخدام ل ،إيماءة مهينة ،إهانة ،أي تهديد

 أو الجسدي لجعل طالب أو موظف بأحد مارس أورانج  ،اللفظي

يشعر بخوف حقيقي أو أذى لشخصه أو تدمير لممتلكاته.، وعندما يتعارض التهديد 

بشدة مع التحصيل الدراسي للطالب والفرص أو الفوائد وتؤدي إلى التأثير بشدة على 

ليمية في المدرسة بما ف ذلك خطة السلوك الموجهة لشخص معين والذي العملية التع

 يسبب الضيق العاطفي في هذا الشخص وال يخدم أي غرض مشروع. 

 

 

 التأديبيةاالستجابة الئحة 
 المخالفة األولى: المستوى األول 

 

  النقلوسائل المعتمدة على المدرسة و -الردود التأديبية المتاحة 

 بوية وصية االتصال األ 
  اإلرشاد والتوجيه 
  التوبيخ اللفظي 
 العدالة التصالحية 
  مهمة عمل خاص 
  وساطة األقران 
 متيازات سحب اإل 
 أو رد عن األضرار ،ودفع لنفسه ،عودة الملكية 
 تصال الوالدين إلزامي( اإلحتجاز )إ 
  خطة السلوك / عقد 
  مدرسة األربعاء 
  اإلحالة إلى برنامج التدخل 
 لة إلى المستوى الثانيتحذير من اإلحا 
 المصرح بها / األشياء / المهربة  مصادرة المواد غير 



18 
 

 التأديبية  االستجابة الئحةلمستوى الثاني ـــ ا
تحتوي المرحلة المتوسطة من األفعال سيئة السلوك على نماذج أشد خطورة من تلك الواردة في المستوى األول. ويشمل المستوى الثاني على 

باإلضافة إلى أفعال متكررة من سوء السلوك تجاه األشخاص والممتلكات غير أنها ال  ،السلوك السابق ذكرها في المستوى األولأفعال سيئة 

 تصنف على أنها شديدة الخطورة بحيث تؤثر على صحة وأمن اآلخرين.

 

ويتبع المدير اإلجراءات المقررة لألفعال  ،سبةيتم تبليغ المدير أو الموظف المختص في المدرسة بتلك التصرفات التخاذ اإلجراءات المنا

 البسيطة )المستوى األول( للتحقيق وتقصي الموقف ومن ثم اتخاذ الردود التأديبية المناسبة. وال يعتبر الفصل من المدرسة ضمن اإلجراءات

 .المقررة كعقوبات النتهاكات المستوى الثاني

  

 

 المخالفات

 .أ

تخريب الممتلكات العامة 

ا" )المقدرة خاصة "عمدً وال

 دوالر(:  100بأقل من 

 التخريب الكيدي والمتعمد للممتلكات المدرسية وممتلكات اآلخرين.

 عدم االحترام: .ب
ويشمل السلوك والتصرف الذي يفتقر إلى االحترام والخالق والتهذيب. و / أو أي 

 فعل يتنافى مع الكياسة.  

 التعارك: .ج
بين طالبين او أكثر الذي يخلف عواقب ضارة أو االشتباك البدني الطفيف 

 تخريبية.

 التزوير: .د
إرسال خطابات خادعة ومضللة إلى أحد موظفو المدارس العامة لمقاطعة أورانج 

 بغرض التضليل المتعمد أو التحجج بالظروف كذريعة لتضليل الموظف. 

 المقامرة: .ه
يرجى الربح من وراءها  يالت األنشطةاالشتراك الغير شرعي في األلعاب أو 

  و /أو كل ذات قيمة آخر. سواء كان أموااًل 

 التمرد/ عصيان مفتوح: .و

يشمل أي رفض شفهي أو غير شفهي لالستجابة للقوانين المدرسية او توجيهات 

أو  ،أو متطوع ،أو شخص متعاقد ،احد موظفي المدارس العامة لمقاطعة أورانج.

 شخص مصرح له. 

 تهديد:التخويف/ ال .ز
ا تجاه شخص آخر أو ا أو بدنيً يشمل أي تهديد باألذى أو العنف سواء كان شفهيً 

 ممتلكات شخص آخر. 

 .ح
سوء السلوك في حافلة المدرسة 

 أو وسيلة النقل المدرسية.

سوء السلوك المتكرر في وسيلة النقل المدرسية والذي من شأنه التأثير على النقل 

 سئولين المختصين والمتواجدين في الحافلة. المنظم واألمن للطالب أو الم

 .ي
السرقة )المقدرة قيمتها بأقل من 

 دوالر(:  50
 االستيالء على ممتلكات اآلخرين بغير إذنهم.

 .ك
 ،التجمعات الغير شرعية

 وما إلى ذلك: ،المنشورات

يشمل التظاهرات والمطالب الطالبية وكذلك حيازة وتوزيع المنشورات الغير 

األمر  ،ا في ذلك سوء االستخدام للرسائل االلكترونية وأجهزة الحاسوبشرعية بم

الذي يؤثر على النظام العام للمدرسة ودورها وسير األنشطة الصفية والالصفية 

 فيها. 

 :لبلطجةا .ل

التابعة  اتنهج والتكرر تجاه الطلبة داخل أو خارج المقارميشمل العنف الم

ا على البيئة التعليمية للمدرسة بما مما يؤثر سلبً للمدارس العامة لمقاطعة أورانج 

 في ذلك الطلبة والموظفين.

 أفعال أخرى خطيرة : .م
يشل األفعال ذات الخطورة المتوسطة باإلضافة إلى األمثلة األشد خطورة أو 

 ا من األفعال الواردة في المستوى األول. ضررً 

 التورط مع العصابات: .ن

مواد تخص نشاط عصابي معين ويشمل على سبيل نشر اي  ،ستخدامإ ،حيازة

 ،منشورات أو أفكار عصابة معينة ،المثال وليس الحصر: المالبس والمتعلقات

أو رموز والتي تروج لنشاط جماعة ما أو تدعو لالنضمام  ،عالمات ،كتابات

 إليها. 

 تابع المخالفات

او السلوك  ،علومات أو البرامجاستخدام لم ،إيماءة مهينة ،إهانة ،أي تهديد المعاكسات: .ع
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أو الجسدي لجعل طالب أو موظف بأحد مدارس أورانج  ،او اللفظي ،المكتوب

يشعر بخوف حقيقي أو أذى لشخصه أو تدمير لممتلكاته.، وعندما يتعارض 

التهديد بشدة مع التحصيل الدراسي للطالب والفرص أو الفوائد وتؤدي إلى التأثير 

يمية في المدرسة بما ف ذلك خطة السلوك الموجهة بشدة على العملية التعل

لشخص معين والذي يسبب الضيق العاطفي في هذا الشخص وال يخدم أي غرض 

 مشروع.. 

 .ف

 االختراق الهاتفي/ التكنولوجي:

سوء االستخدام المتكرر ألجهزة االتصال الالسلكية ويشمل على سبيل المثال 

. أجهزة MP3مشغل األغاني  ،لهواتفكاميرا ا ،وليس الحصر: الهاتف الخلوي

 واألجهزة االلكترونية األخرى.  ،القارئ االلكتروني ،اآلي بود

 .ص

 الجنسي:  التحرش

واإليماء وكل األفعال الشفهية والمكتوبة  ،التعريض ،يشمل االدعاءات البسيطة

مما يؤثر على النظام العام للمدرسة وسير  ،التي تعتمد على نوع الفرد وجنسه

 علية التعليمية باستثناء األفعال التي تنطوي على االتصال الجسدي. ال

. 

 المخالفة األولى: المستوى الثاني 
 المخالفات التالية: المستوى الثاني و / أو المستوى الثالث

 

 الردود التأديبية المتاحة

 )التواصل مع الوالدين )إجباري 
 الردود المناسبة الواردة في المستوى األول 
 عقد سلوكي  خطة / 
  العدالة التصالحية 
 p.a.s.s 

 اإلحالة إلى برنامج خاص 
  التوقيف 
  مصادرة المواد واألشياء الغير قانونية والمهربة 
  إعادة الممتلكات 
  تعليق استخدام الحافلة المدرسية 
 الذهاب إلى المدرسة يوم السبت أو األربعاء 
  اإلحالة إلى برنامج التدخل 
  إلى المستوى الثالث التحذير من اإلحالة 
  الفصول الدراسية البديلة 

 

 المستوى الثالث : قواعد الردود التأديبية 
 

وتشمل األفعال المتكررة للتصرفات الواردة في المستوى الثاني : الخروقات  ،مخالفات المستوى الثالث هي تصرفات سوء السلوك الكبرى

 واألفعال سيئة السلوك األخرى.  ،وممتلكات األخرين ،د الصحة ن واألمانتهدي ،الخطيرة للنظام العام في المدرسة

 على الفور يتم تبليغ مدير المدرسة بتلك التصرفات والذي قد يقوم بدوره بفصل الطالب من المدرسة أو األنشطة في الحال. 

 

 

 المخالفات

 االعتداء الجسدي: أ.
أوالتسبب  ،خاص برغم إرادتهالتعدي الحقيقي و المقصود بالضرب على أحد األش

 المتعمد في أذي بدني ألحد األشخاص. 

 االقتحام: ب.

الدخول الغير شرعي والمتعمد أو محاولة الدخول القسري ألي من األماكن التابع 

للمدارس العامة لمقاطعة أورانج أو الملكيات الخاصة بأحد الطالب أو العاملين في 

 المدارس العامة بمقاطعة أورانج. 
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 ج.

تدمير الممتلكات / 

و  100التخريب )مابين 

 دوالر(: 999

التدمير لمتعمد أو الكيدي للممتلكات التابعة للمدارس العامة لمقاطعة أورانج أو 

 ممتلكات اآلخرين. 

 عدم االحترام:  د.
و التهذيب. باإلضافة. و/أو  ،واألخالق ،السلوك أو التصرف الذي يفتقر إلى االحترام

 الكياسة.  

 االبتزاز: ه.

أو العنف تجاه أحد األشخاص أو الممتلكات  ،االهانة ،التهديد المتعمد أو الكيدي باألذى

 ،أو الخدمات ،أو المعلومات ،أو التشهير بسمعة اآلخرين بغرض الحصول على المال

 أو بعض المواد ذات القيمة. أو التسبب في تخويف أحد. 

 التعارك: و.

البين أو أكثر الذي ينجم عنه أضرار بدنية وتخريبية )األشد االشتباك البدني بين ط

 خطورة من المستوى الثاني(. 

ملحوظة: يعتبر الدفاع عن النفس فعل يستهدف صد أو منع هجوم احد األشخاص أو 

حماية النفس من التعرض لألذى بسبب أحد األشخاص. وال يعد االنتقام ورد العدوان 

 ا من أنواع التعارك. بر نوعً من الدفاع عن النفس وسوف يعت

 األلعاب النارية: ز.

حيازة و / أو إشعال األلعاب النارية الغير شرعية في أحد المقار التابعة للمدارس 

والتي من شأنها التأثير على دور المدرسة وعلى سير  ،العامة لمقاطعة أورانج

 األنشطة الصفية والالصفية فيها. 

 :العصيان المفتوح/ التمرد ح.
إعالن المقاومة وفض األوامر  ،الرفض المتعمد لالمتثال أو الخضوع للسلطات

 المباشرة. 

 التنظيمات الغير شرعية: ط.
تأسيس أو المشاركة في تنظيم سري في أحد األماكن لتابعة للمدارس العامة في 

 مقاطعة أورانج والتي من شأنها التأثير على دور المدرسة أو أنشطتها. 

 الممنوعات:حيازة  ي.

حيازة واستخدام و/أو توزيع بعض المواد واألشياء بخالف األسلحة أو األسلحة 

النارية حيث يحظر استخدامها نهائيا. ويتولى الوالد / ولي األمر ترتيبات استالم ذلك 

 ،ضياع ،الغرض من المدرسة. تتولى المدارس العامة لمقاطعة اورانج مسئولية سرقة

 كة لها. أو تلف المواد المملو

 ل.

التدخين وما إلى غير ذلك 

من استخدام المنتجات 

 التبغية:

أو المنتجات التي لها نفس الطبيعة.  ،توزيع. أو بيع المنتجات التبغية ،استخدام ،حيازة

 والنرجيلة.  ،واألدخنة ،كما يشمل على سبيل المثال وليس الحصر السجائر االلكترونية

 م.
 299و  50السرقة )مابين 

 الر(:دو
 االستيالء على ممتلكات اآلخرين بغير إذن منهم.

 :الدخول بدون إذن ن.

والتأثير  ،الدخول الغير شرعي إلى األماكن التابعة للمدارس العامة لمقاطعة أورانج

و/أو مخالفة قرار المدير أو  ،واألنشطة الصفية والالصفية ،على دور المدرسة

 المسئول بمغادرة المكان.

 لفاتتابع المخا

 خرق قواعد منع التجول أثناء األنشطة الصفية والالصفية. خرق حظر التجوال: س.

 :البلطجة التنمر/ ع.

إلحاق األذى البدني الممنهج والمتعمد أو التسبب في األلم النفسي الكفيل لنشر حالة من 

لمقاطعة الخوف والعدوانية والبيئة العنيفة تجاه واحد أو أكثر من طلبة المدارس العامة 

أورانج أو أحد موظفيها. كذلك التدخل بشكل غير معقول في وظائف وأنشطة األفراد 

سواء كان داخل أو خارج المدرسة خاصة إذا ما أدى األمر إلى التأثير  ،في المدرسة

 ا على الطالب أو الموظفين وعلى البيئة التعليمية في المدرسة. سلبً 

 ف.
أفعال أخرى خطيرة سيئة 

 السلوك:

تشمل أفعال وتصرفات أكثر خطورة والتي تؤثر على البيئة التعليمية للمدرسة 

 ،وسالمة الممتلكات الخاصة والعامة ،األمن ،كما تهدد الصحة ،واألنشطة المدرسية

باإلضافة إلى التصرفات التي تؤدي إلى تعطيل سير العملية التعليمية و األنشطة 

المثال وليس الحصر إعطاء طاقم كما يشمل على سبيل  ،الالصفية الصفية و

تعمد احتقار و/ أو التحريض ضد احد  ،الموظفين معلومات غير صحيحة أو مضللة

 وتنشيط نظام إنذار الحرائق بغير قصد أو تعمد.  ،األشخاص

نه إصابات االستخدام المتعمد للقوة ضد احد الموظفين أو العمال والذي ال ينتج عاالعتداء الجسدي على  ص.
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 جسدية.  موظف أو عامل:

 التحرش الجنسي: ق.

واإليماء وكل األفعال  ،التعريض ،ويشمل االفتراء ،التحرش الجنسي ،التجوال

األمر الذي يخلق حالة من  ،الشفهية والمكتوبة التي تعتمد على نوع الفرد وجنسه

 والعدوانية المؤثرة سلبيا على البيئة التعليمية للمدرسة.  ،العنف ،الخوف

 التهديد بإلحاق األذى الجسدي ألحد األشخاص.  لترهيب/التهديد:ا ر.

 األنشطة العصابية: ش.

والتأثير بشدة  ،إثارة العنف ،السلوك والتصرف الذي يروج و يدعم األنشطة العصابية

والتأثير على األنشطة المدرسية ووسائل  ،على سير العملية التعليمية في المدرسة

كما يشمل على سبيل المثال وليس الحصر األدوات التابعة  ،النقل التابعة للمدرسة

 ،العالمات ،باإلضافة إلى الكتابات ،المالبس ،الوشوم ،المجوهرات ،ألحد العصابات

 والرموز التي تروج لنشاط جماعة ما أو سلوك مرتبط بها. 

 المعاكسات: ث.

 ،او السلوك المكتوب ،استخدام لمعلومات أو البرامج ،إيماءة مهينة ،إهانة ،أي تهديد

أو الجسدي لجعل طالب أو موظف بأحد مدارس أورانج يشعر بخوف  ،أو اللفظي

حقيقي أو أذى لشخصه أو تدمير لممتلكاته.، وعندما يتعارض التهديد بشدة مع 

التحصيل الدراسي للطالب والفرص أو الفوائد وتؤدي إلى التأثير بشدة على العملية 

ف ذلك خطة السلوك الموجهة لشخص معين والذي يسبب  التعليمية في المدرسة بما

 الضيق العاطفي في هذا الشخص وال يخدم أي غرض مشروع.. 

 االنتهاك: ف.

يشمل أي فعل أو موقف يتسبب في األذى البدني أو النفسي ويهدد أمن احد الطلبة في 

ض المدرسة مع احد الطلبة في المرحلة من الصف السادس وحتى الثاني عشر بغر

 توريطه لالنضمام أو االنتماء إلى منظمة محظورة من قبل المدرسة.

 خ.

سوء السلوك في حافلة 

المدرسة )أو وسيلة النقل 

 المدرسية(:

سوء السلوك المتكرر في وسيلة النقل المدرسية والذي من شأنه التأثير على النقل 

 لحافلة. المنظم واألمن للطالب أو المسئولين المختصين والمتواجدين في ا

 ذ.
االختراق الهاتفي/ 

 التكنولوجي: 

ستخدام المتكرر ألجهزة االتصال الالسلكية ويشمل على سبيل المثال وليس سوء اإل

القارئ  ،اآلي بود ،MP3مشغل الموسيقى  ،كاميرا الهواتف ،الحصر: الهاتف الخلوي

 واألجهزة االلكترونية األخرى.  ،االلكتروني

 اطعة:خرق تكنولوجيا المق ق.

 ،التعديل الغير مصرح به للتهيئة البرامج / األجهزة على جهاز تابع للمقاطعة

الوصول غير المصرح به للبرامج و/أو الملفات الغير متوقعة أو المقصودة الستخدام 

أو مشاركة اسم المستخدم وكلمة  ،الطالب على جهاز تابع للمقاطعة أو جهاز شخصي

 المرور الخاصة بشخص آخر. 

 

 

 قواعد الردود التأديبية 
 الردود التأديبية المتاحة

 

 الردود المناسبة من المستوى األول أو المستوى الثاني 
 )التواصل مع الوالدين )إجباري 
  الخطة/ العقد السلوكي 
 العدالة التصالحية 
  إعادة الممتلكات 
 p.a.s.s 

  تعليق استخدام الحافلة المدرسية 
 ( 10 – 1تعليق الذهاب إلى المدرسة )أيام 
  مدرسة السبت 
 والالصفية فيةالحرمان المؤقت أو الدائم من المشاركة في البرامج واألنشطة الص  
  اإلحالة إلى برنامج التدخل 
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  توسيط الزمالءI  وساطة الرفاقI 
 التحذير من اإلحالة إلى المستوى الرابع من خالل عقد سلوكي مكتوب 
  مصادرة المواد واألشياء الغير قانونية والمهربة 

 

 قواعد الردود التأديبية  -المستوى الرابع 
طرد تعد األفعال سيئة السلوك من المستوى الرابع هي األفعال األكثر خطورة ويتسبب ارتكاب أي فعل من أفعال المستوى الرابع إلى التمهيد لل

 سة لمدة عشرة أيام مع األخذ في عين االعتبار احتمالية الطرد النهائي. حيث يؤدي إلى اإليقاف اإلجباري عن المدر

والذي قد يتخذ بدوره قرارا لفصل الطالب من المدرسة في  ،يتم تبليغ مدير المدرسة على الفور بأي فعل خطير من األفعال سيئة السلوك

 الحال. 

 

 المخالفات

 الكحول:  أ. 

أو الوقوع تحت تأثير المشروبات  ،أو شراء ،يعأو ب ،أو توزيع ،أو استخدام ،حيازة

الكحولية. يعد نشر وتوزيع الكحول كنوع من أنواع نقله لشخص آخر بدون القصد في 

 االستهالك الجماعي أو المجتمعي. 

 ب.

الحرق العمد )اإلحالة 

اإلجبارية إلى وكالة 

 متخصصة(:

ار أو محتويات المقار حرق أو محاولة الحرق المتعمد و / أو الكيدي ألي من المق

 التابعة ألحد المدارس العامة لمقاطعة أورانج أو التابعة ألحد األفراد. 

 ج.
 ،تهديد الموظفين

 أو الطلبة:  ،والمتطوعين

ا الرتكاب أعمال عنف وإيذاء يمكن ا أو غير شفهيً أي تهديد مباشر سواء كان شفهيً 

أو الطلبة  ،للمتطوعين ،عة أورانجالقيام بها تجاه أي من موظفي المداس العامة لمقاط

 مما يؤدي إلى خلق حالة من الفزع والخوف.  

 التعدي بالضرب  د.

التعدي بالضرب الفعلي أو المقصود على أي من عمال وموظفي المدارس العامة 

باإلضافة إلى التعدي بالضرب  ،التابعة لمقاطعة أورانج او المتطوعين او احد البالغين

بة المدارس العامة لمقاطعة اورانج بغير إرادته والتسبب له في عمدا على أحد طل

أضرار بدنية خطيرة. يتم إقرار مذكرة قانونية إذا ما استدعى األمر وفي الحاالت 

 شديدة الخطورة قد يتسبب التعدي بالضرب في الطرد الفوري للطالب من المدرسة. 

 ه.
التهديد بالقنابل / 

 المتفجرات:

أو تدميري والتسبب في إلحاق الضرر  ،ام المتفجرات بغرض كيديأي تهديد باستخد

البالغ ألي من األماكن التابعة للمدارس العامة لمقاطعة أورانج والتأثير على دور 

أو أي من األشخاص المتواجدين هناك.  ،المدرسة واألنشطة الصفية والالصفية فيها

فيها األلعاب النارية الغير  المتفجرات بما إشعالو  ،و حيازة ،ويتضمن ذلك إعداد

أو  لعامة لمقاطعة اورانج أو نشاط صفىقانونية في احد األماكن التابعة للمدارس ا

 الصفي. 

 حيازة/ استخدام المخدرات: و.

والوقوع تحت تأثير أي مخدر غير قانوني أو غير  ،استخدام ،التحريض ،حيازة

ك. وكذلك حيازة او استخدام أي شرعي. أو أي مادة أخرى تؤثر على المزاج أو السلو

مادة ذات نفس الطبيعة. باإلضافة إلى حيازة أو استخدام أي مادة منصوص من 

مصنعيها بأن اإلفراط في تناولها يؤدي إلى نفس التأثير فإنه يعد ضمن تناول المواد 

 المخدرة. 

 اإلنذار الكاذب بالحريق:  ز. 
حرائق بغرض اإلثارة المتعمدة أو الكيدية التفعيل المتعمد أو الكيدي لنظام إنذار ال

 لإلنذار بحريق كاذب. 

 ح.

األسلحة النارية )الفصل 

اإلجباري من المدرسة لمدة 

 عام واحد على األقل(:

أو التحكم في األسلحة النارية )سواء ما كانت صالحة أم غير  ،استخدام ،حيازة

مثال وليس الحصر محدثات ا(. ويشمل على سبيل المخزنا بالذخيرة أو فارغً  ،صالحة

 طلقة بندقية و / أو األجهزة التدميرية.  ،بندقية ،المسدس ،الصوت

 ط.

التوجيه أو  ،التحريض

المشاركة في أي فعل يؤدي 

إلى الخلل بالنظام العام 

 للمدرسة أو دورها: 

أو المشاركة في خروقات )تشمل: العالقة والتواصل مع أنشطة  ،التوجيه ،التحريض

تخريب الحافلة المدرسية أو  ،تخريب أنشطة تجري تحت رعاية المدرسة ،عصابية

التورط مع أفراد متنوعة في أحداث خطيرة(. أعمال الشغب كإحداث الخلل في سير 

العملية التعليمية مثل إحداث التلف البالغ للممتلكات العامة والخاصة )كأجهزة 

 دديته ،للمشاركين وآخرين إصاباتالتسبب في إحداث  ،االتصاالت االلكترونية(
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خرون. باإلضافة إلى إثارة االتهامات ورعاية الطلبة والموظفون واآل ،سالمة ،صحة

التوظيفية ألي من موظفي المدارس  التي من شأنها التأثير على السمعة المهنية و

 العامة لمقاطعة أورانج. 

 ي.
 300السرقة )المقدرة ب 

 دوالر فأكثر(: 

أشياء مملوكة أو في عهدة  إخفاءالفرار او  ،حمل ،اولة سرقةمح ،المشاركة ،سرقة

 ،اقتحام المباني ،وتشمل النشل ،البدني اإليذاءأحد األشخاص بدون التهديد بالعنف أو 

سرقة األجهزة التي تعمل باستخدام العمل المعدنية وما إلى  ،سرقة الدراجات البخارية

 ذلك. 

 األسلحة األخرى:  ك.

والتي قد  ،بخالف األسلحة النارية ،التحكم في أي أجهزة أو معدات ،استخدام ،حيازة

 ،ويشمل ذلك الطلقات ورصاص البنادق ،تستخدم إللحاق األذى باآلخرين أو ترهيبهم

 ،السالسل ،السكاكين المختلفة أنواعبنادق الكرات وما إلى ذلك.  ،بنادق الهواء

السكين متعدد  ،القاطعة ،الحالقةشفرات  ،األدوات المستخدمة في المنزل ،األنابيب

النجوم  ،المتفجرات ،القبضات الحديدية ،معول الجليد وما يشابهه ،االستخدامات

األسلحة واألجهزة  ،رذاذ الفلفل ،بنادق الغاز المسيل للدموع ،الهراوات ،الصينية

الكيميائية/ االلكترونية. ويعتبر أي شيء مستخدم في إلحاق األذى باآلخرين بطرق 

 خرى مماثلة كنوع من أنواع األسلحة. أ

 ل.
سوء السلوك ذات الطبيعة 

 الخطيرة المتكرر: 

 ،ودورها ،سوء السلوك المتكرر والذي يؤدي إلى تعطيل النظام العام للمدرسة

واألنشطة الصفية والالصفية. يتم اللجوء إلى الطرد بسبب سوء السلوك عقب مراجعة 

 ة متنوعة من استراتيجيات التدخل. اإلحاالت الموثقة واستنفاذ مجموع

 السرقة/ االبتزاز:  م.

ومحاولة سلب أي شيء ذات قيمة يقع تحت رعاية  ،المشاركة ،السرقة باإلكراه

و/أو تعريض الضحية للخطر.  ،العنف ،وحماية شخص آخر تحت التهديد بالقوة

 لى ذلك. الهواتف وما إ ،ويشمل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر سرقة المحافظ

 االعتداء الجنسي:  ن.
بالقوة ورغم إرادته. ويشمل  األشخاصاالعتداء الجنسي أو محاولة االعتداء على احد 

 واللواط. ،التحرش الجنسي باألطفال ،التحرر الغير الئق ،ذلك: االغتصاب

 التحرش الجنسي: س.

ن نوع وجنس أو غير ذلك من السلوك اللفظي والبدني الناتج ع ،تلميح ،أي افتراء

وبيئة تعليمية عنيفة، والتدخل  ،العدائية ،والذي يتسبب في نشر حالة من الخوف ،الفرد

 الغير معقول في أداء عمل الفرد ومشاركاته وكذلك أنشطته التعليمية. 

 الجرائم الجنسية: ع.

أي تصرف أو سلوك مقصود و/أو متعمد بغرض إشباع غريزة جنسية أو ذات طبيعة 

 ،أو أي عرض جنسي أو مالمسة أحد األشخاص بنية جنسية أو مخلة ،ةبذيئة ومخل

بما في ذلك التشهير  باآلدابباإلضافة إلى أي فعل ذا طبيعة غير الئقة ومخلة 

 باألشخاص. 

 تابع المخالفات

 ف.
انتهاك خطة إعادة الدخول 

 المبكر: 

دخول المبكر من أي فعل أو مجموعة أفعال تنتهك او تساهم في انتهاك خطة إعادة ال

 االستبعاد / الطرد.

 سرقة المركبات: ص.
أو محاولة سرقة مركبة آلية. ويشمل ذلك سرقة  ،سرقة ،االستخدام الغير قانوني

 وما إلى ذلك من المركبات اآللية.  ،عربة جولف ،دراجة بخارية ،شاحنة ،سيارة

 ق.
التخريب )المقدر قيمته ب 

 دوالر أو أكثر(:  1000

والتخريب المتعمد أو الكيدي ألي من الممتلكات العامة والخاصة  ،اإلتالف ،التدمير

تدمير احد الغرف وما إلى ذلك مما تصل  ،خدش السيارة ،قفل ،كالكتابة على الجدران

 دوالر أو أكثر.  1000خسائره إلى 

 أخرى:  ر.

غيره و/أو ا أو يسبب األذى البالغ للشخص ذاته أو لفعل متعمد أو وحشي يؤثر سلبيً  أي

األفعال التي تعتبر خارجة وال تليق بالسلوك المنضبط للطالب ويشمل ذلك جرائم 

 العنف والكراهية وحيازة أدوات المخدرات. 

 ش.
بيع/ توزيع/ شراء 

 المخدرات:

 ،شراء ،توزيع أي نوع من أنواع المخدرات او المواد المهربة. وكذا بيع ،شراء ،بيع

بيعة. ويشمل ذلك أي شكل من أشكال الدفع لتلك توزيع أي مواد لها نفس الط

 المخدرات أو المواد الغير قانونية.

 :البلطجة ت.
ا وأذى ا حقيقيً يشمل أي شكل من أشكال العنف الممنهج والمتعمد والذي يشكل ضررً 

 بالغ ألحد األشخاص.
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 المعاكسات: ث.

 ،او السلوك المكتوب ،استخدام لمعلومات أو البرامج ،إيماءة مهينة ،إهانة ،أي تهديد

أو الجسدي لجعل طالب أو موظف بأحد مدارس أورانج يشعر بخوف  ،أو اللفظي

حقيقي أو أذى لشخصه أو تدمير لممتلكاته.، وعندما يتعارض التهديد بشدة مع 

التحصيل الدراسي للطالب والفرص أو الفوائد وتؤدي إلى التأثير بشدة على العملية 

ما ف ذلك خطة السلوك الموجهة لشخص معين والذي يسبب التعليمية في المدرسة ب

 الضيق العاطفي في هذا الشخص وال يخدم أي غرض مشروع.. 

 االنتهاك: خ.

يشمل أي فعل أو موقف يتسبب في األذى البدني أو النفسي ويهدد أمن احد الطلبة في 

غرض المدرسة مع احد الطلبة في المرحلة من الصف السادس وحتى الثاني عشر ب

 توريطه لالنضمام أو االنتماء إلى منظمة محظورة من قبل المدرسة.

 االعتداء الجسدي: ذ.

التعدي الفعلي بالضرب أو المقصود على موظف أحد المدارس العامة لمقاطعة 

أو األشخاص البالغين والذي ينتج عنه الضرر أو اإليذاء  ،أو احد العاملين ،أورانج

 البدني. 

 نسي: االعتداء الج ض.

التحرش الجنسي باألطفال  ،التحرر الغير الئق ،المغازلة ،يشمل التهديد باالغتصاب

أو اللواط. يشمل االعتداء الجنسي على الطلبة من النوعين. يجب أن يتضمن ذلك 

 ( القدرة. 3 ،( الترهيب2 ،( العمد1التهديد العناصر اآلتية: 

 خرق تكنولوجيا المقاطعة: ط.

 ،رح به للتهيئة البرامج / األجهزة على جهاز تابع للمقاطعةالتعديل الغير مص

الوصول غير المصرح به للبرامج و/أو الملفات الغير متوقعة أو المقصودة الستخدام 

أو استخدام اسم المستخدم وكلمة  ،الطالب على جهاز تابع للمقاطعة أو جهاز شخصي

وانين والتشريعات أو أي استخدام آخر يخرق الق ،المرور الخاصة بشخص آخر

 و/أو الفيدرالية. ،الوالية ،المحلية

 

 

 قانون الردود التأديبية 
 المستوى الرابع

 الردود التأديبية المتاحة

  )التواصل مع الوالدين )إجباري 
  اإليقاف اإلجباري لمدة عشرة أيام من المدرسة مع األخذ بعين االعتبار توصية للطرد/ الفصل من المرحلة ما بين

 ف السادس والثاني عشر. الص
  .العدالة التصالحية 
 .التعيين/ اإلحالة إلى برنامج/ مدرسة بديلة 
  .الطرد من المقاطعة التابعة لها المدرسة 
 على سبيل المثال وليس الحصر:  ،الحرمان المؤقت أو الدائم من المشاركة في البرامج واألنشطة الصفية والالصفية

 المشاركة في حفل التخرج.
 

 فرع الخامسال
 يبية للمدارس االبتدائية قانون االستجابة التأد

 مخالفات  - 1مستوى 

البرنامج  ،األداء المدرسي ،جنايات الدرجة األولى هي جنايات ثانوية من سوء السلوك الذي يعرقل العملية المنتظمة في الفصل

 أو النقل المعتمد.  ،المنهجي أو الالمنهجي

فعلى موظف الرعاية  ،لخارجية التدخل حال إساءة التصرف. وإذا استدعى األمر إجراءات أكثرعلى موظف مركز الرعاية ا

التشاور مع أعضاء هيئة  ،تحويل الطالب إلى مدير المدرسة التخاذ إجراء تأديبي. يقرر المدير وذلك بعد سماع تفسير الطالب

 التدريس والقيام بأي تحريات ضرورية اإلجراء التأديبي المناسب. 
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 المخالفات

 الغش: ا. 
بدون  ،استخدم فروض غيرك وانسابها إلى نفسك باستخدام المذكرات أو أي طريقة أخرى

 الستخدامها في حل االختبار أو المهمة.  ،علم المدرس

 ب.
تعطيل الحصة 

 المدرسية
 قول أو فعل ما يمنع المدرس من شرح الدرس أو الطلبة من الفهم. 

 عل ما يفسد اليوم أو النشاط المدرسي.قول أو ف التمرد:  ت.

 ث.
االستهتار/عدم 

 االحترام:
 ا أو مجموعة أشخاص. أو يحرج شخصً  ،يهين ،يزعج قول وفعل ما يذل، 

 ج.
قانون الزي 

 المدرسي: 
 ارتداء ما يخالف قانون الزي الرسمي لمدرستك. 

 ح.
تقصير التبليغ عن 

 االيقاف:
 التلكأ عن حضور اإليقاف. 

 خ.
لومات خاطئة / أو مع

 مضللة:
 تعمد الكذب.

 العصيان: د.
أو  ،مخالفة قوانين الفصل ،مخالفة قوانين المدرسة ،رفض اتباع تعليمات هيئة التدريس

 العقود السلوكية. 

 ذ.

إساءة التصرف في 

أتوبيس المدرسة أو 

وسيلة المواصالت 

 ا:المعتمدة مدرسيً 

 عه في االتوبيس أو تقليل أمن اآلخرين. قول أو فعل ما يفسد النظام وما يجب إتبا

 ر.
 ،اللغة/ المواد البذيئة

 الفاحشة او الفاسدة: 
 أو األغراض الممنوعة بالمدرسة.  ،الصور ،اإليماءات ،استخدام الكلمات

 ز.
األجهزة إنتهاك 

 : اإللكترونية

ات التليفون ،على سبيل المثال ال الحصر ،تصال الالسلكيةستعمال أجهزة اإلسوء إ

ت القارئا ،األي بود ،المقاطع الصوتية مشغل ،التليفون المزود بكاميرا ،الخليوية

 لكترونية واألجهزة االلكترونية األخرى. اإل

 التأخر عدة مرات عن موعد الفصل )أكثر من مرة في األسبوع( التأخر: س.

 ش.
الغياب بدون اذن عن 

 المدرسة او الفصل: 
 كتابي من الوالد أو الدكتور.  التغيب عن المدرسة بدون عذر

 تابع المخالفات

 أخرى:  ص.
األنشطة  ،البرنامج المدرسي ،المدرسة ،أي تصرف مسيء قد يوقع الفوضى بالفصل

 أو األتوبيس المدرسي.  ،المدرسية

 البلطجة الغير مثبتة: ض.

الثبات أن يحدد المحقق عد كفاية األدلة  ،بعد عمل تحقيق شامل يعقب حادثة بلطجة مثبتة

الحادث يوافق معيار التصرفات الممنوعة تحت تعريف البلطجة كما هو منصوص عليه 

والية  ،فلوريدا ،1006.147في قانون جيفري جونستون للدفاع عن جميع الطالب )مادة 

 فلوريدا(. 

 التحرش الغير مثبت: ط. 

األدلة الثبات أن  يحدد المحقق عد كفاية ،بعد عمل تحقيق شامل يعقب حادثة تحرش مثبتة

الحادث يوافق معيار التصرفات الممنوعة تحت تعريف البلطجة كما هو منصوص عليه 

والية  ،فلوريدا ،1006.147في قانون جيفري جونستون للدفاع عن جميع الطالب )مادة 

 فلوريدا(. 

 المعاكسات: ظ. 

أو  ،السلوك المكتوب او ،استخدام لمعلومات أو البرامج ،إيماءة مهينة ،إهانة ،أي تهديد

أو الجسدي لجعل طالب أو موظف بأحد مدارس أورانج يشعر بخوف حقيقي أو  ،اللفظي

أذى لشخصه أو تدمير لممتلكاته.، وعندما يتعارض التهديد بشدة مع التحصيل الدراسي 

للطالب والفرص أو الفوائد وتؤدي إلى التأثير بشدة على العملية التعليمية في المدرسة بما 

ذلك خطة السلوك الموجهة لشخص معين والذي يسبب الضيق العاطفي في هذا  ف

 الشخص وال يخدم أي غرض مشروع.. 
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  - IIمستوى 

 كيف يستجيب المعلم / المسئول: 

 يتواصل مع والديك )موصى به(. .1
 يتناقش معك حول تصرفك.  .2
 يكلفك بعمل أو مشروع خاص.  .3
 متيازات.اإليسحب  .4
 ستبدال وتصليح التلفيات. يكلفك بدفع تكاليف اإل .5
 األهل موصى بها(.ب يحجزك في المدرسة )اإلتصال .6
 تخطيط خطة لمتابعة العواقب.  .7
 شتراك في وساطة الرفاق. اإل .8
 . 2يحولك إلى مستوى  .9

 العدالة التصالحية.  .10
 

 مخالفات  - 2مستوى 

أيضا األحداث المتكررة  2يتضمن مستوى  يعتبر تعمد إساءة التصرف أمثلة أخطر وأكثر عرقلة من جرائم المستوى األول.

 أو تصرفات مضادة لألشخاص أو الممتلكات والتي قد ال تعرض صحة وسالمة اآلخرين للخطر. 1إلساءة التصرف من مستوى 

 

المدرسية المالئمة التخاذ إجراءات تأديبية. يتبع المدير العملية الخاصة  اإلداريةيجب اإلبالغ عن سوء التصرف للجهات 

 ( في تحري الموقف وتقرير اإلجراء التأديبي. 1الختراقات الثانوية )مستوىبا

  

 المخالفات

إتالف الممتلكات / التخريب  أ.

 100المتعمد )اقل من 

 دوالر(: 

 تكسير أو تدير ما يخص المدرسة أو أي شخص أخر. 

من ضمنهم الموظفين.  ،ص أو مجموعاتحرجة ألشخاأو مُ  ،القيام بتصرفات مؤذية االزدراء/ عدم االحترام: ب.

 (1)أكثر خطورة من مستوى 
 الدفع أو أي هجوم بدني على طالب أخر مؤذ.  ،الضرب التعارك: ت.

 من كتابة مالحظة بنية تضليل هيئة التدريس. توقيع أو ترك اآلخرين يوقعون بداًل  التزييف: ث.

 الوالدين على مستند مدرسي. 

 لى لعبة أو نشاط مقابل مال أو أثمان. الرهان ع المقامرة:  ج.

العصيان / االستخفاف المبالغ  ح.

 فيه:

 القوانين المكتوبة واللفظية للمدرسة أو توجيهات هيئة التدريس.  إلتباعالرفض وبشدة 

 إطالق تهديدات بإيذاء اآلخرين أو ممتلكاتهم.  الترهيب/ التوعد:  خ.

سوء السلوك على اتوبيس  د.

وسيلة نقل  المدرسة أو

 مدرسية:

المدرسي أو  األتوبيسفي  إتباعهافعل أو قول ما يفسد النظام والعملية التي يجب 

 تعريض أمن اآلخرون في األتوبيس للخطر. 

 انتزاع ما ليس من حقك بدون إذن.  دوالر(: 50سرقة )أقل من  ر.

تجمعات أو نشرات غير  ز.

 إلخ.  ،صرح بهامُ 

بدون إذن مما يؤدي إلى الفساد اليوم  ،واد للطلبة اآلخرونعقد اجتماعات أو توزيع م

 الدراسي الطبيعي أو أي نشاط مدرسي.

تكرار تصرفات تجاه أشخاص قد تؤدي إلى ترهيب هؤالء األشخاص داخل أو خارج  البلطجة/ التنمر:  س.

نف المدرسة. وهذا قد يشمل ولكن غير قاصر على الدفع االقحام أو اللعن باأللفاظ والع

 الشفهي.

تصرفات مسيئة خطرة  ش.

 أخرى: 

 أي تصرف متعمد آخر مسيء. 

ولكن غير  ،لها عالقة بنشاط عصابي والذي يضمن أشياءستخدام أو عرض إ ،قنية التعامل مع عصابات: ص.
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وعالمات  ،ومذكرات ،وشارات متعلقة بعصابات ،: مالبس واكسسواراتقاصر على

 أو/و االنخراط فيها. أو رموز تروج لالنضمام للعصابة 

يعني التحرش التورط في مجموعة تصرفات موجهة ناحية شخص معين مما يسبب  التحرش: ض.

أو اتصال جسدي  بألفاظأو يخلق موقف عدائي أو بغيض  تضييق مادي محسوس و/

 تطفلي وغير مرحب به. 

ن وليست قاصرة على: تتضم ،السلكيتكرار إساءة استعمال أجهزة االتصال ال :التكنولوجية انتهاك األجهزة ظ.

 ،و اآلي بود ،والمشغالت الصوتية ،والتليفونات المزودة بكاميرا ،ويةالهواتف الخل

 و القارئات االلكترونية أو أي أجهزة الكترونية أخرى. 

أو أي تصرف كتابي أو لفظي يعاكس الجنس الفردي  ،تلميحات ،أي شتيمة جزئية التحرش الجنسي:  ع.

 ق بيئة تعليمية عدائية. وال يشمل هذا ما يتضمن تواصل جسدي. بغرض خل

 

 كيف يمكن للمدير االستجابة  -المستوى الثاني 
 

 تواصل أبوي )إلزامي( . عقد اجتماع معهم.  .1
 عمل خطة/ عقد حتى تتبعها.  .2
 إزالتك من فصلك وتكليفك بأنشطة أو وظائف أخرى في المدرسة. .3
 إلخ( ،سة )تنظيفتكليفك بأعمال خاصة في المدر .4
 تصال بالوالدين إلزامي(درسة بعد انتهاء وقت المدرسة )اإلحجزك في الم .5
 أخذ أشياء جلبتها إلى المدرسة وعدم إعادتها. .6
 أيام. 10حرمان من الحافلة لمدة تصل إلى  .7
 ستبدال ملكية تالفة. جعلك تدفع إل .8
 ستجابة من المستوى األول.إستخدام إ .9

  تكليفك بتعليق في المدرسة. .10
 المشاركة في وساطة الرفقاء .11
 اإلحالة إلى المستوى الثالث. .12
 العدالة التصالحية.  .13

 

 المخالفات  - المستوى الثالث
شديد بنظام  إخالل ،2هي أفعال كبيرة من سوء السلوك. تشمل هذه األفعال تكرار سوء سلوك من الدرجة  3المخالفات من الدرجة 

 وأفعال أخرى من سوء السلوك الشديد.  ،ات اآلخرينوممتلك ،أمان ،تهديدات لصحة ،المدرسة

 يجب أن يتم اإلبالغ عن سوء السلوك فورا لمدير المدرسة الذي قد يخرج الطالب من المدرسة أو النشاط في الحال.

 

 المخالفات

 اعتداء جسدي: أ.
أو إلحاق ضرر جسدي لفرد بشكل  ،هجوم حقيقي ومقصود لشخص آخر رغم رغبتهم

 مقصود.

 اقتحام: ب.
دخول مقصود وغير قانوني أو محاولة الدخول اإلكراهي ألي ممتلكات مدارس مقاطعة 

 أورانج العامة أو موظفيها أو الممتلكات الشخصية للطلبة.

 ج.
تدمير الممتلكات/ تخريب 

 $(:999$ إلى 100)

التدمير المقصود أو الكيدي لممتلكات مدارس مقاطعة أورانج العامة أو ممتلكات 

 خرين.اآل

 ازدراء/ عدم احترام: د.
أو يجعل شخص آخر  ،األدب ،اللطف ،سلوك أو تصرف خالي من مراعاة اآلخرين

 (2يشعر بالضيق. )أكثر شدة من الدرجة 
 تهديد بأذي اآلخرين بغرض أخذ شيء منهم.   ابتزاز: ه.

 المشاجرة: و.

اإلصابة. )أكثر  أو،أو أي تالحم جسدي مع طالب آخر يسبب األذى ،الدفع ،الضرب

(.  ملحوظة: الدفاع عن النفس هو فعل لمنع أو وقف هجوم من 2شدة من الدرجة 

شخص آخر أو لتحصين النفس من ضربة شخص آخر. ضرب الشخص كانتقام ليس 
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 بل يعتبر مشاجرة. ،دفاع عن النفس

 األلعاب النارية: ز.
ات مدارس مقاطعة أو استخدام ألعاب نارية غير مصرح بها على ممتلك حيازة و/

 أورانج العامة أو في نشاط طالبي. 

 ظهار ازدراء أو مقاومة صريحة ألمر مباشر. إ ،رفض مقصود ألوامر السلطة عصيان فظ/ تحد صريح: ح.

 إنشاء أو المشاركة في مجتمع سري على ممتلكات مدارس مقاطعة أورانج العامة منظمات غير قانونية: ط.

 حيازة بضائع مهربة: ي.

الوصي  غير األسلحة. الوالد/ ،أو توزيع مواد أو أشياء ممنوعة و/ ،استخدام ،حيازة

إذا أمكن. ليس هناك وقت تكون فيه مدارس مقاطعة  ،سوف يأخذ المجسد من المدرسة

أو ضرر لعناصر البضاعة المهربة التي  ،فقدان ،أورانج العامة مسئولة عن سرقة

 وضعت في ممتلكاتها.  

 ل.
أو استخدام التدخين 

 منتجات تبغ أخرى:

أو بيع منتجات التبغ أو مواد ذات نفس الطابع. يشمل السجائر  ،توزيع ،استخدام ،حيازة

 في المدرسة أو أثناء نشاط مدرسي. ،واألقالم الشيشة ،األبخرة ،االلكترونية

 م.
$ إلى 50السرقة )

299:)$ 
 أخد ممتلكات شخص آخر بدون استئذان هذا الشخص.

 ن.
تعدي على ممتلكات ال

 الغير:

أو  ،حفل مدرسي ،دخول غير مصرح به إلى ممتلكات مدارس مقاطعة أورانج العامة

 و/أو البقاء بعد األمر بترك المكان.  ،نشاط طالبي

 التجول خالل نشاط طالبي.  إنتهاك نظام حظر :انتهاك حظر التجول س.

 التنمر: ع.

أو نفسي بشكل منهجي ومزمن على واحد الفعل يجب أن يشمل التسبب في أذى جسدي 

يكون شديد أو منتشر  ،أو أكثر من طالب أو عاملين مدارس مقاطعة أورانج العامة

أو أن يتدخل بشكل غير معقول  ،أو هجومية ،عدائية ،بالشكل الكافي لخلق بيئة تخويفية

طعة داخل أو خارج ممتلكات مدارس مقا ،في أداء الفرد في المدرسة أو في مشاركته

أورانج العامة إن كان له تأثير سلبي على البيئة التعليمية في المدرسة للطالب أو 

 الموظفين. 

 سوء سلوك آخر:  ف.

أي تصرف أخر فيه سوء سلوك يعطل بشكل شديد العملية المنظمة في برنامج المدرسة 

ف أو ممتلكات النفس أو اآلخرين، أو تصر ،سالمة ،أو نشاط مدرسي بشكل يهدد صحة

لحفل  ،يعطل بشكل كبير السلوك المنظم للمدرسة ،لم يتم شرحه على وجه التحديد أعلى

أو لنشاط طالبي. هذا يشمل ولكنه ليس مقصور على إعطاء معلومات خاطئة/  ،مدرسي

أو تفعيل إنذار الحريق ليس  ،مقصودة و/ أو تحريض شخص آخر ،مضللة للعاملين

 بسبب فعل كيدي أو مقصود.

 ص.

جسدي على عدوان 

موظف أو موظف 

 متقاعد:

 االستخدام المقصود للقوى على موظف أو موظف متعاقد ال يتسبب في إصابة جسدية. 

 ق.

مخالفات كبيرة أخرى 

)مخالفات كبيرة ال 

تتناسب مع التعريفات 

 األخرى(:

أو غيرها ما إن كانت مكتوبة  ،تواإليماءا ،الغمز ،التحرش الجنسي عن طريق افتراء

 أو هجومية.  ،عدائية ،أو بدنية تجاه نوع شخص بهدف خلق بيئة تعليمية تخويفية ،لفظية

 تهديد للتسبب في أذى جسدي لشخص آخر.  تهديدات: ر.

 متعلقة بالعصابات: ش.

أو تعطيل خطير  ،إثارة العنف ،سلوك أو تصرف يميل إلى تعزيز نشاط العصابات

شاملة ولكن غير  ،أو خدمات نقل ،مدرسيأي نشاط  ،للعملية المنظمة لبرنامج المدرسة

أو شارات  ،مالبس ،وشم ،مجوهرات ،أو إظهار أدوات ،استخدام ،مقصورة على حيازة

وكتابات أخرى وتروج االشتراك / الصلة / استخدام عالمات متعلقة بالعصابات أو أي 

 تصرف آخر تابع للعصابات. 

 ثانوي فقط  االنتهاك: ت.

 خ.
سوء سلوك على متن 

 حافلة المدرسة 

والسريع للطلبة أو أي  ،اآلمن ،سوء سلوك متكرر أو جدي يتدخل في النقل المنظم

 راكبين آخر مأذون لهم. 

 ذ.
الجهاز انتهاك 

 :اإللكترونى

بما في ذلك على سبيل المثال ال  ،جهزة االتصاالت الالسلكيةوء االستخدام المستمر ألس

قارئ الكتاب  ،أي بود ،MP3مشغالت  ،واتفكاميرات اله ،الهواتف الخلوية ،الحصر
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 وغيرها من األجهزة اإللكترونية.  ،اإللكتروني

 :إنتهاك تقنية المقاطعة ر.

الوصول  ،التعديل الغير مصرح به للتهيئة البرامج / األجهزة على جهاز تابع للمقاطعة

الطالب  غير المصرح به للبرامج و/أو الملفات الغير متوقعة أو المقصودة الستخدام

أو مشاركة اسم المستخدم وكلمة المرور  ،على جهاز تابع للمقاطعة أو جهاز شخصي

 الخاصة بشخص آخر. 

 

 

 كيف يمكن للمدير االستجابة  -المستوى الثالث 
 تواصل أبوي )إلزامي( . عقد اجتماع معهم.  .1
 عمل خطة/ عقد حتى تتبعها.  .2
 (.أيام )تعليق 10حرمان من الحافلة لمدة تصل إلى  .3
 أيام )تعليق(. 10إزالتك من المدرسة لمدة تصل إلى  .4
 إزالتك من الحافلة )طرد( .5
 إحالتك إلى برنامج وقاية أو عالج. .6
 استخدام استجابة من المستوى الثاني .7
 جعلك تعيد الممتلكات. ودفع مبلغ لنفس الشيء او تصليح التالف. .8
 تكليفك بتعليق في المدرسة. .9

 اإلحالة إلى المستوى الرابع. .10
 لعدالة التصالحية. ا .11

 

 المخالفات  - المستوى الرابع

توصية أيام مع اعتبار  10هو أساس للطرد وسوف ينتج عنه حرمان لمدة  4هو األكثر جدية. أي فعل من الدرجة  4أفعال الدرجة 

قد يخرج الطالب من  ا لمدير المدرسة الذيستثناءات في األسفل(. يجب أن يتم اإلبالغ عن سوء السلوك فورً . )انظر اإلإ دللطر

 المدرسة أو النشاط في الحال. 

وحتى حرمان  ،يكون إجراء الردود التأديبية هو تواصل أبوي ،بالنسبة للطلبة في صف ما قبل الروضة وحتى الصف الخامس

قد  ،الختبارأو في حالة اختراق فترة ا ،أيام من المدرسة وعقد سلوكي مكتوب يغطي فترة االختبار. في الحاالت الشديدة 10

 ،نضباطي السابقسجله اإل ،سوف يأخذ الناظر سن الطالب في االعتبار ،يوصي الناظر بطرد فوري. في حالة اختيار هذا الفعل

 أو العاملين للخطر.  وصالح الطلبة اآلخر و/ ،سالمة ،وإن كانت قد تعرضت صحة ،نية الطالب ،جدية التصرف

 

 المخالفات

 أو أن يكون تحت تأثير المشروبات الكحولية.  ،مشاركة ،نقل ،اماستخد ،حيازة الكحول:  أ.

 الحرق أو محاولة حرق ممتلكات المدرسة أو ممتلكات اآلخرين.   :الحرق ب.

 تهديدات / التخويف: ت.
أو  ،متطوع ،أي تهديد مباشر عن طريق اللفظ أو الفعل للعنف أو األذى تجاه موظف

 امة يصنع خوف من تنفيذ التهديد. طالب في مدارس مقاطعة أورانج الع

 عتداء: الضرب / اإل ث.

أو متطوع في مدارس  ،موظف متعاقد ،لمس أو ضرب فعلي ومقصود لموظف

أو طالب في مدارس مقاطعة أورانج العامة رغم  ،أي راشد ،مقاطعة أورانج العامة

ون رغبته أو التسبب في أذى جسدي أكثر جدية لفرد بشكل مقصود. يجب أن يك

قد يكون  ،ستشارة الشرطة. في الحاالت الشديدةالهجوم جدي بشكل كافي ليتوجب إ

 ضرب طالب أساس للطرد. 

 ج.
تهديدات القنابل / 

 :تنفجارااإل

 ،نفجار على ملكية المدرسة أو وظيفة المدرسة. هذا يشمل تحضيرالتهديد بتنفيذ إ

ى ممتلكات المدرسة أو أو إشعال متفجرات )شاملة لأللعاب النارية( بها عل ،حيازة

 وظيفة المدرسة. 

 ح.
 المخدرات/ حيازة/

 ستخدام:إ

أو أن يكون تحت تأثير المخدرات الغير قانونية  ،مشاركة ،ستخدامإ ،تحريض ،حيازة

أو حيازة أو استخدام أي مادة  ،أو أي مادة أخرى قادرة على تغيير المزاج أو السلوك

دوية دون وصفة طبية بشكل يتجاوز الحدود ذات طبيعة مماثلة. حيازة أو استخدام أ
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 التي نصت عليها الشركة المصنعة يمكن أن تعامل بوصفها مخدر غير شرعي.

 تفعيل خاطئ لنظام إنذار الحريق أو اإلبالغ عن حريق في حالة عدم وجود حريق.  إنذار حريق زائف: خ.

 د.

األسلحة )توصية الزامية 

للطرد لمدة أقلها عام 

 واحد(:

محمل  ،أو التحكم في أي سالح )قابل للتشغيل أو غير صالح للعمل ،استخدام ،زةحيا

مسدس  ،مسدس ،أو فارغ( بما في ذلك ولكن ليس على سبيل الحصر : رشاش زيب

 و/أو األجهزة المدمرة. ،بندقية شوق جن ،بندقية ،ريفولفر

 ذ.

أو  ،القيادة ،التحريض

شتراك في أي فعل اإل

يعطل السلوك المنظم 

للمدرسة أو لحفل 

 مدرسي:

أحداث  ،أو المشاركة في أي تعطيل )شامل نشاطات العصابات ،القيادة ،التحريض

أو حوادث مع مشاركين  ،نقل عن طريق الحافلة تدعمه المدرسة ،تدعمها المدرسة

ينتج عنه ضرر جليل أو  ،أو أي فعل يتدخل في العملية التعليمية ،متعددين( اضطراب

عامة أو خاصة )شامل أجهزة االتصاالت االلكترونية(، يحدث إصابة تدمير لممتلكات 

أو  ،سالمة ،أو بشكل آخر بفرص تهديد على صحة ،شخصية للمشاركين واآلخرين

أو غيرهم. هذا قد يشمل أي اتهام زائف من طالب يهدد  ،العاملين ،صالح الطلبة

مدارس مقاطعة أورانج  أو الشهادات المهنية ألي موظف في ،العمالة ،السمعة المهنية

 العامة. 

 أو أكثر(: $300السرقة ) ر.

أو الهرب بممتلك من  ،إخفاء ،قيادة ،حمل ،أو محاولة أخذ ،المشاركة في الفعل ،الفعل

السرقة  ،حيازة شخص آخر دون التهديد بالعنف أو األذى الجسدي. هذا يشمل النشل

لجهاز الذي يتم تشغيله أو تفعيله السرقة من آلة أو ا ،السرقة من السيارات ،من مبنى

 من خالل استخدام عملة أو رمز وجميع األنواع األخرى. 

 أسلحة أخرى:  ز.

التي قد تستخدم  ،أو التحكم في أي أداة أو شيء غير األسلحة النارية ،ستخدامإ ،حيازة

البنادق  ،أشياء مثل مسدس هواء ،إللحاق األذى بشخص أو ارهابه. في هذه الفئة

ونسخ طبق األصل من أي بندقية أو  ،بنادق كرات األلوان ،المدافع االدسنس ،هبيلي

 ،األدوات المنزلية الشائعة ،األنابيب ،وسالسل ،والسكاكين من أي نوع ،سالح

 ،أدوات أخرى مدببة ،كسارة الجليد ،سكين متعدد االستخدام ،شفرات الحالقة

بنادق الغاز  ،الصينية الهراوات النجوم ،المتفجرات ،القبضات الحديدية ،الننشاكو

رذاذ الفلفل أو األسلحة و األجهزة الكهربائية/ الكيماوية. كما تشمل  ،المسيل للدموع

 أي شيء يمكن أن يكون سالح ناري إذا ما استخدم بطريقة مخيفة تجاه شخص آخر. 

 س.
سوء السلوك المتكرر 

 ذات الطبيعة الضارة

وظيفة  ،ى تعطيل كبير في السلوك المنظم للمدرسةسوء السلوك المتكرر الذي يميل إل

/ برنامج التعاون المناهج أو النشاط. ويجب أن تستند  روتينيةأو الال ،المدرسة

التوصيات لطرد النسبي لسوء السلوك المتكرر على إحاالت موثقة ومجموعة متنوعة 

 من استراتيجيات التدخل. 

 السرقة / االبتزاز: ش.

 ،أو من الحضانة ،أي شيء ذي قيمة في ظل ظروف من المواجهة أخذ أو محاولة أخذ

أو  /تهديد باستخدام القوة أو العنف وأو إرعاب شخص آخر عن طريق القوة أو ال

وضع الضحية خوفا من السرقة. هذا يتضمن ولكن ال يقتصر على المحافظ 

 الخ.  ،والهواتف

 مضايقات جنسية  ص.
أو ضد  بالقوة و/ ،جنسي موجه ضد شخص آخر ممارسة أو محاولة القيام بأي فعل

 إرادة الشخص.

 التحرش الجنسي  ض.

أو غير ذلك من السلوك اللفظي أو الجسدي التفكير في  ،الغمز ،فتراءالقيام بأي إ

أو هجومية. له  ،معادية ،الجنس الفردي الذي لديه يهدف إلى خلق بيئة تعليمية تخويفية

معقول مع الفرد لعمله أو األداء المدرسي أو غرض أو تأثير بالتدخل بشكل غير 

 أو يؤثر على خالف ذلك الفرص التعليمية للفرد.  ،المشاركة

 تعدي جنسي  ط.

أو سلوك يقصد أن يؤدي إلى  ،والسلوك ،متعمد رأو غي /رتكاب أي فعل متعمد وإ

أي اقتراح جنسي غير  ،اإلشباع الجنسي أو بمواصلة تعزيز يعمل بذيئة أو فاسق

 ،غوب فيه أو لمس أو هجوم على شخص آخر. أو أي فعل من التعرض غير الئقمر

 بما في ذلك المراقبة. 

 ظ.
انتهاك خطة إعادة 

 الدخول المبكر 

رتكاب أي فعل أو سلسلة من األفعال التي تنتهك أو لها تأثير عملي على انتهاك خطة إ

 إعادة الدخول من الطرد. 

ستيالء على سيارة من دون إذن. أخذ السيارات أو محاولة اإل ،أخذ،دامستخإ سرقة المركبات اآللية  ع.



31 
 

 أو أي شيء ذو آلية ذاتية للدفع.  ،عربة الغولف ،والشاحنات والدراجات النارية

 غ.
دوالر  1000التخريب )

 أو أكثر(:

ا أو إتالف أو تشويه للممتلكات العامة أو الخاصة بما في ذلك عمل من تدمير عمدً 

أو خدش سيارة أو تحطيم غرفة مما يؤدي إلى وقوع  ،القفل ،يه وكتاباتأعمال تشو

 أو أكثر من ذلك(. $1000أضرار )

 أخرى: ف.

ا من ضرر جسيم ا واقعيً أي فعل متعمد أو غير متعمد يضر بشكل كبير أو يشكل تهديدً 

أو ان يكون من الواضح أنه فعل خارج حدود المقبول  لنفسه أو لشخص آخر و/

ئم الكراهية أو حيازة لسلوك الطالب في المجتمع. ويمكن أن تشمل هذه جراوالمسوح 

 .مواد مخدرة

 ق.
المخدرات/ التوزيع / بيع/ 

 شراء: 

أو منحها . أو شراء أو بيع أي  ،أو بيع أي مادة مخدرة أو تهريبها ،شراء ،إعطاء

 شيء مماثل لها في الطبيعة. 

 البلطجة/ التنمر: ك.
ا عمد المنهجي والمزمن الذي يضر بشكل كبير أو يشكل تهديدً أي فعل متعمد أو مت

 ا بإلحاق ضرر جسيم بشخص آخر. واقعيً 

 ثانوي فقط.   االنتهاك: ل.

 االعتداء الجسدي: م.
أو أي  ،والمتطوعين ،وهو ضرب فعلى ومتعمد للموظف أو الموظفين المتعاقدين

 ي. مما يؤدي إلى ضرر جسد ،شخص آخر بالغ على عكس إرادته

 االعتداء الجنسي: ن.

المالطفة والتعدي الغير الئق على  ،غتصابو الحادث الذي يتضمن التهديد باإله

ن الذكور أو اللواط. يمكن أن يكون كل م ،طفالالتحرش الجنسي باأل ،الحريات

( 1عتداء الجنسي. ويجب أن يشمل التهديد كل من العناصر التالية واإلناث ضحايا لإل
 ( القدرة. 3و  ،خوف( ال2 ،النية

 ف. 
خرق تكنولوجيا 

 المقاطعة:

 ،التعديل الغير مصرح به للتهيئة البرامج / األجهزة على جهاز تابع للمقاطعة

الوصول غير المصرح به للبرامج و/أو الملفات الغير متوقعة أو المقصودة الستخدام 

مستخدم وكلمة أو مشاركة اسم ال ،الطالب على جهاز تابع للمقاطعة أو جهاز شخصي

 المرور الخاصة بشخص آخر. 

 

 كيف يمكن للمدير أن يرد:  -المستوى الرابع 
 . االتصال بوالديك )إلزامي(. عقد لقاء معهم.1

والوضع تحت المراقبة. قد  ،والكتابة عن السلوك ،أيام )تعليق( 10: إزالتكم من المدرسة لمدة تصل إلى 5-. درجات البريك 2

 في الحاالت الشديدة بالطرد.  يوصي مدير المدرسة

 . العدالة التصالحية.3

 . اإلحالة المحتملة لبرنامج النصح. 4

  

 السادس  الفرع
 اإلجراءات المتعلقة باإلجراءات التأديبية

اءات على إجراءات معينة فيما يتعلق باإلجراءات التأديبية الكبرى. يتم تطوير هذه اإلجر إتباعيتم  ،من أجل حماية حقوق الطالب

النحو المقترح أو يقتضيه القانون أو اللوائح. ويتم تشجيع إجراءات المدرسة/ الفصول الدراسية إلدارة االنضباط في المناطق التي 

 ال تغطيها هذه اإلجراءات المحددة. 

 

 العقوبة البدنية 
 تمنع إدارة مدارس مقاطعة أورانج إدارة العقاب البدني في المنطقة التعليمية. 

 

 بيان تحريم البلطجة والتحرش 
بعنوان  ،(ADDوالسياسة المدرسية للمجلس ) ،بعنوان "البلطجة والتحرش المحظورة" ،فلوريدا النظام األساسي ، 1006.147وفقا للمادة 

قبول من البلطجة والمتقدمين لل ،تلتزم فلوريدا لحماية الطالب والموظفين ،"البلطجة والتحرش" مجلس إدارة المدرسة في مقاطعة أورانج

أو التمييز ألي سبب وبأي نوع. ويرى مجلس إدارة المدرسة أن جميع الطالب والموظفين يحق لهم الحصول على تجربة مجانية  ،والتحرش

عي أو التمييز ال يتم التسامح معهم ويجب أن يؤدي فقط إلى إجراءات تأديبية. أي طالب يد ،والبلطجة والتحرش ،في المدارس آمنة وعادلة
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التعرض للبلطجة أو التحرش من قبل طالب آخر قد تستخدم تظلم الطالب في المدرسة أو قد يشكو مباشرة إلى مدير المدرسة أو من ينوب 

 عنه. 

 

 بيان تحريم الجنس عبر الرسائل
واإلبقاء على  ،وعرض ،شحن ،رسالب" يعرف الجنس عبر الرسائل بأنه إسلوك الطال قانونبعنوان " ،(JICوفقا لسياسة مجلس المدرسة )

 ،أو على الهاتف الخلوي ،بذيئة أو غير الئقة أو إباحية الصور الفوتوغرافية والصور أو الرسائل من قبل ،وتخزين أو نشر جنسية فضحة

و خارج أ ،والكمبيوتر أو وسيلة إلكترونية أخرى خالل ساعات الدراسة أو األنشطة المدرسية أو خارج الحرم الجامعي. وفي الممتلكات

والحكم أو المناخ أو فعالية  ،ا على السالمة الشخصية أو رفاهية األفراد المرتبطة بالمدرسةساعات العمل المدرسي إذا كان سلوك يؤثر سلبً 

 . سير العمل في المدرسة. أو عملية التعليم أو الخبرة. لن يتم التسامح مع جنس عبر الرسائل ويتم قضية عادلة إلجراءات تأديبية

 

 نتهاك يان تحريم المقلب/ اإلب
المحظورة" وسياسة مجلس  12-9بعنونا "المقلب في المدارس الثانوية مع الدرجات  ،فلوريدا النظام األساسي ،1006.135وفقا لمادة 

طة المقالب قواعد سلوك الطالب" تلتزم مراكز الرعاية الصحية الخارجية لحماية طالبها من أي أنش قانونتحت عنوان " ،(JICالمدرسة )

وخارج ممتلكات المدرسة إذا كان سوء السلوك هو متصلة بالمشاركة أو االنتماء  ،على ممتلكات المدرسة ،في أي وقت في مرافق المدرسة

إلى نادي أو تنظيم المدرسة. لن يتم التسامح مع المعاكسات ويجب أن تؤدي فقط إلجراءات تأديبية. أي طالب يدعي المعاكسات قد تستخدم 

 ظلم الطالب في المدرسة أو قد يشكو مباشرة إلى مدير المدرسة أو من ينوب عنه.ت

 

ا على التسبب في ضرر ا كبيرً ألداء أي فعل سببب أو يخلق خطرً  ،بما في ذلك الضحية ،يتم التعريف القالب كانجاز أي عمل أو إرغام آخر

أو إكراه الطالب إلى انتهاك قانون الدولة أو القانون االتحادي. أي  ضغط ،ولكن ليس على سبيل الحصر ،عقلي أو بدني. ويتضمن "المقلب"

 ،شراب ،ستهالك القسري من أي طعامواإل ،والتعرض للعناصر ،والعالمات التجارية ،والضرب ،مثل الجلد ،وحشية ذات طابع مادي

ا على الصحة البدنية أو سالمة الطالب. وأي نشاط أو غيرها من النشاط البدني القسري التي يمكن أن تؤثر سلبً  ،أو مادة أخرى ،المخدرات

السلوك الذي يمكن  واالستبعاد القسري من التواصل االجتماعي، ،الحرمان من النوم :مثل ،من شأنه أن يخضع الطالب لإلجهاد العقلي الشديد

العقلية أو كرامة الطالب القسري. ال يشمل ا على الصحة أو النشاط القسري اآلخر الذي يمكن أن يؤثر سلبً  ،أن يؤدي إلى الحرج الشديد

المقالب األحداث العرفية الرياضية أو المسابقات األخرى المماثلة أو مسابقات أو أي نشاط أو السلوك يعزز هدف قانوني وشرعي. يجب إذن 

  ذه السياسة.أو افتراض وجود خطر من قبل فرد يتعرض للمعاكسات ولن يقلل من المحظورات الواردة في ه ،أو موافقة

 

 بيان تحريم التفرقة على أساس الجنس
تلتزم مدارس  ،(، تحت عنوان "فرص تعليمية متساوية"JBووفقا لسياسة إدارة المدرسة ) 1972من المذكرات التعليمية لعام  IXوفقا للمادة 

جنس بما في ذلك التفرقة على أساس هوية الجنس و المتقدمين لاللتحاق من التفرقة على أساس ال ،الموظفين ،مقاطعة أورانج بحماية الطالب

أو الفشل في االنصياع للقوالب المنتشرة للذكورة أو األنوثة. تؤمن مدارس أورانج أن كل الطالب والموظفين يحق لهم االستمتاع بتجربة 

قط سبب للفعل التأديبي. أي طالب يتعرض مدرسية أمنة ومهيأة وخالية من التحرش. لن يتم التسامع مع أي ادعاءات مثبتة بالتفرقة وستكون ف

 . IXلتفرقة جنسية من طالب آخر يمكن أن يستخدم إجراء المواساة في المدرسة أو أن يشتكي مباشرة لمنسق المادة 

 

 I-IIIإجراءات لجرائم المستوى 
ويجب أن تتاح اإلجراءات التالية.  ،و النقلطالب متهم بسوء السلوك الخطير الذي في رأي المدير أو ممثل معين يتطلب تعليق من المدرسة أ

  كما تبذل جهود معقولة لتوفير فرص مماثلة إلى حد كبير للضمانات اإلجرائية. ويمكن تعديل هذه اإلجراءات وقتا طوياًل  ،في حاالت الطوارئ

 

 قال للطالب من قبل مدير المدرسة/ من ينوب عنه سبب النظر في التعليق.يجب أن يُ  1الخطوة 

  2لخطوة ا
ا ويجب أن يكون له ا أو كتابيً عطي الطالب فرصة لعرض له / لها الجانب من المسألة إما شفهيً يجب أن يُ 

 فرصة لتقديم شهود على الحادث. 

 3الخطوة 
 ،يقوم مدير المدرسة/ من ينوب عنه باتخاذ قرار بشأن ما إذا كان أو لم يكن الطالب مذنب من سوء السلوك

ماذا ستكون شروط االستجابة التأديية.  ويجب إبالغ الطالب بالتحديد. إذا كان العزم  ،ذلكوإذا كان األمر ك

 ا. يجب إشعار التعليق خطيً  ،على فرض التعليق

 4الخطوة 

وإلى  ،يقوم مدير المدرسة / من ينوب عنه بعمل تقرير لكل تعليق في كتابة إلى والد الطالب أو ولي األمر

ساعة من بدء  24به. يجب أن يرسل هذا التقرير أو يشرع في التسليم في غضون مدير المنطقة أو من يني

الوقف أو على يوم العمل العادي القادم. يجب بذل جهود معقولة لالتصال بالوالد أو ولي األمر قبل بدء 

لمدرسة أو يقوم مدير ا ،التعليق. إذا لم يكن من الممكن الوصول إلى الوالد أو ولي األمر قبل بداية التعليق
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 من ينيبه بتحديد ميعاد التعليق.

ولكن تستمر جهود معقولة لالتصال بالوالد أو  ،وسيبدأ تعليق دون اتصال مسبق مع الوالد أو ولي األمر

 ولي األمر. 

 5الخطوة 

مؤتمر مع مدير المدرسة أو من ينوب عنه وبناء على طلب من الوالد  عقد للطالب وولي األمر الحق في

ألول إشعار بات في غضون ثالثة أيام دراسية االنضباط المفروض. ويجب بذل كل هذه الطل الستئناف

تعليق التي يتلقاها من الوالدين. يقوم مدير سلطة تقديرية لخفض أو إلغاء تعليق إذا شعرت أن ذلك سيكون 

 في مصلحة الطالب والمدرسة للقيام بذلك. 

 6الخطوة 
تربوي في كل مرة تم إيقاف أي طالب من الفصل الدراسي أو تعطيل ينبغي أن يعقد مؤتمر التخطيط ال

( أيام متصلة خالل العام الدراسي. والغرض من ذلك هو تحديد ما إذا كان الموقع هو 10وسائل النقل لمدة )

 المناسب وإذا كانت بحاجة من أجل التعامل بشكل أكثر فعالية مع مشكلة سلوك الطالب. 

 عقد تصرف مكتوبة قد تكون هناك حاجة إليه لدى عودة الطالب.  ،ر مدير المدرسةا لتقديوفقً  7الخطوة 

 8الخطوة 

فإنها قد تطعن عن طريق االتصال بمسئول  ،إذا يشعر اآلباء واألمهات أن الضمانات اإلجرائية لم تقدم

 ،مدير المنطقةاء بين ا يدبر لقوإذا كان ذلك مناسبً  ،المنطقة. يقوم مدير المنطقة بمناقشة األمر مع الوالد

إن وجدت. ال يجوز أن يفسر هذا على  ،والوالد لمواصلة مناقشة هذه المسألة وتصحيح األخطاء اإلجرائية

وال يمكن للوالدين االستفادة من هذا النداء  ،أنه يسمح لمسئول المنطقة فرض رؤيته وحكمه للحكم الرئيسي

 فيما يتعلق بضرورة التعليق.  للطعن في النتائج الواقعية التي يبرمها الموكل

  

 إجراءات جرائم المستوى الخامس
 -و  ،قد يتطلب طرده من المدرسة أو النقل ،في رأي مدير المدرسة أو ممثل معين،السلوك للطالب قانونالطالب المتهم بانتهاك ل 

ذه اإلجراءات وقتا طويال كما تبذل جهود معقولة و يمكن تعديل ه،تتاح الضمانات اإلجرائية المبينة أدناه. في حاالت الطوارئ إن

 لتوفير فرص مماثلة إلى حد كبير لهذه الضمانات اإلجرائية. 

 

 الطالب عن سبب النظر في الطرد أن يُبلغمدير المدرسة أو من ينب عنه يجب  1الخطوة 

 2الخطوة 
جب أن يكون له فرصة لتقديم شهود ا ويا أو كتابيً منح الطالب الفرصة لعرض جانبه من المسألة إما شفهيً يُ 

 على الحادث.

 3الخطوة 

ب بسوء مذنيقوم مدير المدرسة أو من ينوب عنه بتقديم تقرير كتابي حول ما إذا كان أو لم يكن الطالب 

بالتحديد. إذا  إبالغ الطالب شروط األستجابة التأديبية.  ويجب تكونماذا س ،وإذا كان األمر كذلك ،السلوك

ثم مدير المدرسة أو من ينوب بإبالغ  ،ا كافية للطردلمدرسة أو من ينوب عنه يحدد أن هناك أسبابً كان مدير ا

 ( أيام والتوصية بأن يتم النظر في طرد الطالب. 10الطالب الذي كان هو أو هي بتعليقهم من المدرسة لمدة )

 4الخطوة 

مر ومنطقة المشرف الذي تم إيقاف الطالب ا إلى والد الطالب أو ولي األا خطيً يكتب مدير المدرسة تقريرً 

والتوصية بأن يتم النظر في طرد الطالب من المدرسة. ويرسل التقرير أو يشرع في  ،( أيام فيها10لمدة )

( أيام. أو في اليوم التالي للمدارس العادية. يجب بذل 10ساعة من بداية تعليق ال ) 24تسليمه في غضون 

أو ولي األمر قبل بدء التعليق. إذا كان الوالد أو ولي األمر ال يمكن أن يتم جهد معقول لالتصال بالوالد 

مدير المدرسة أو من ينوب عنه قد يحدد أن التعليق سيبدأ دون اتصال مسبق  ،التوصل إليهم قبل بداية التعليق

 مع الوالد أو ولي األمر.

 5الخطوة 

أقرب وقت ممكن ولكن في موعد ال يتجاوز اليوم  فريق االنضباط في مع يقوم مدير المنطقة بعقد اجتماع

 /وهو مستشار و ،( أيام. يتألف فريق االنضباط من المدير أو من يعينه10األخير من فترة اإليقاف العشرة )

وسواهم من الموظفين المناسبين. كما سيتم سعي مدخالت المعلمين. فإن  ،أو األخصائي النفسي المدرسي

الوالد والطالب حضور اجتماع فريق االنضباط. والغرض من هذا االجتماع هو ا من المدرسة تطلب أيضً 

( 2( تحديد ما إذا كانت هناك وثائق أو أدلة على أن الطالب لديه إعاقة تتطلب خدمات التعليم االستثنائية. )1)
إلى موقع بديل. يمكن  سيتم إجراء اإلحالة ( أو3ستند إليها اقتراح الطرد و )تقديم كافة األدلة الوثائقية التي ي

للطالب أن يطلب خطيا إلى المدرسة لتلقي جميع األدلة ع فريق االنضباط وأولياء األمور قبل االجتما

 الوثائقية التي يستند عليه اقتراح الطرد.

( اليوم الدراسي قبل اجتماع االنضباط وأولياء األمور على الطالب أن يخطر 1في موعد ال يتجاوز واحد )

 درسة جميع األطراف التي ستحضر اجتماع االنضباط نيابة عن الطالب.  مدير الم
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  6الخطوة 

الوكالة الدولية للفرنكوفونية لمسئول المنطقة يحدد ميعاد التعليق للمخالفة التي ارتكبها الطالب تفي بالمعايير 

يشير الطالب إلى موقع  مسئول المنطقة قد ،قواعد السلوك للطالب قانونالخاصة بجريمة المستوى الرابع في 

يجب على مسئول المنطقة أن يحيل إلى مدير المنطقة أو من ينوب  ،بديل. أم ال يشار الطالب إلى موقع بديل

عنه تقرير مفصل من قبل مدير المدرسة أو من ينوب عنه وملخص لنتائج االنضباط. ويصبح هذا موجز من 

التي تحدد  ،دلة التي استنجت إلى نتائج واستنتاجات القانونقبل مدير المنطقة تشمل نتائج حقيقة التي تشير األ

مخالفة المستوى الرابع يرتكبها الطالب. يقوم المنطقة المشرف بمراجعة توصية مدير المدرسة للطرد ويكون 

 للسلطة أن توصي المشرف أن يطرد الطالب أو اتخاذ ما يعتبر اإلجراء المناسب.

 7الخطوة 

إذا كان الوالد أو الوصي يعتقد أنه يحق للطالب زيادة الضمانات اإلجرائية أو ترغب  ،بعد اجتماع االنضباط

ماع في نزاع األدلة الوثائقية التي يستند عليه اقتراح الطرد يحق للوالد أو ولي األمر أن يطلب جلسة است

عنه. في حالة فشل من ينوب  ى مسئول المنطقة المعمول به أو هذا الطلب إل إدارية عن طريق تقديم إشعار 

الوالد أو ولي األمر لطلب جلسة استماع إدارية من مسئول المنطقة المعمول به أو  يعينه في غضون أربعة 

( يوما من اجتماع االنضباط يتم اإلعفاء من أي تحد لإلجراءات التي يستخدمها االنضباط في 14عشر )

( يوما من وقت تم طلبها ما 15خمسة عشر ) صنع قرارها. تمنح جلسات االستماع اإلدارية أو رفض خالل

لم يتم االتفاق على تمديد عليها في الكتابة. يقوم مدير المنطقة ومدير المدرسة أو  من ينوب عنه حضور 

جلسة االستماع يجب على الوالدين أو الوصي ابالغ مدير المنطقة المطبق من جميع األطراف التي حضرت 

 ( أيام دراسية. 3ن الطالب في موعد أقصاه ثالثة )جلسة استماع إدارية بالنيابة ع

 ،( 2) 120.57 و   120.569قبل جلسة اإلداري وسوف تخضع لجلسة استماع إدارية بأحكام في أقسام 
فلوريدا النظام األساسي. وسيقوم الموظف اإلداري بالسمع وإما التمسك بإحالة فريق اإلنضباط إلى موقع 

ة للطرد أو يوصي أي إجراء تراه مناسبا على أساس الوقائع واالتهامات أو توصية مدير المدرس ،بديل

أو له/ لها من ينوب عنه والوالد أو ولي  المحددة التي اقترحت طرد الطالب. متساويان في أصل الدين و/

ولكن ليس االلتزام، ليقدم على أمر أوصى ضابط السمع اإلداري يتضمن النتائج المقترحة من ،األمر الحق

واستخدام النظام  ،في كتابه / التقديرية لها ،حقائق و االستنتاجات القانونية. يجوز للموظف اإلداري السمعال

المقترح المقدم من قبل أي مدير للمدرسة وله / لها من ينوب عنه أو الوالد أو ولي األمر. ويجوز للموظف 

 اإلداري رفض كال أوامر المقترح وإصدار له / لها ترتيب خاص.  

 8الخطوة 

يتعين على منطقة المشرف  ،طالب قبل اجتماع مجلس الدراسي المقبل( أيام التعليق لل10تنتهي عشرة ) إذا

تعليق لغرض جلسة ال ا أن يمتدث ذلك االجتماع. ويمكن أيضً دلديها السلطة لتمديد وقف الطالب حتى يح

ن أي طالب مع وقف التنفيذ وذلك لبرنامج استماع إدارية من قبل الوالدين المطلوبة. منطقة المشرف أن يعي

( أيام من 10معين بشكل فردي أو وضع خاص آخر. يقوم منطقة المشرف بتمديد تعليق األصلي عشرة )

 الطالب المعاق 

 9 الخطوة

بالقرار خالل يوم عمل  ومدير المدرسة أو من ينوب عنه ،يقوم مشرف المنطقة بإبالغ الوالد أو ولي األمر

المشرف بمراجعة توصية مشرف المنطقة للطرد ويكون له السلطة أن يوصي مجلس إدارة  واحد. يقوم

هي مناسبة. يجب على المشرف أن يخطر الوالدين أو  /لطالب أو اتخاذ أي إجراء تراه هوالمدرسة أن يطرد ا

ارة الوصي ومدير المدرسة أو من ينوب عنه قبل اجتماع مجلس المدرسة التي سوف تنظر فيه مجلس إد

 المدرسة 

 10 الخطوة

عرض يجوز تقديم أدلة واقعية التي لم تللوالدين أو ولي األمر الحق في المثول أمام مجلس إدارة المدرسة. ال 

بشكل صحيح إما إلى فريق االنضباط أو ضابط السمع اإلداري لمجلس إدارة المدرسة. ووالد الطالب يقتصر 

لت إليها فريق االنضباط قد يؤدي بشكل مناسب للطرد بموجب على تحدي ما إذا كانت الوقائع التي توص

 قانون سلوك الطالب. 

 

المؤهلين للخدمات بموجب قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة )تعليق  خطيرة سوء سلوط أفعال)اإلجراءات للطالب الذين يرتكبون 

 إزالة(/

 
للحصول على خدمات تحت األفراد ذوي اإلعاقة قانون التعليم )طالب ذوي  الطالب الذين يرتكبون أفعال خطيرة تتعلق بسوء السلوك مؤهلة

عندما يجتمع سوء السلوك تعريف المستوى الثالث  ،تراكمية أو الجماعية ،أيام 10اإلعاقة( تخضع لتعليقهم / إزالتها من المدارس تصل إلى 

لطالب أو سلوك يتسبب في الجرم المتعلق بإعاقة الطالب. حي قواعد السلوك ا قانونأو المستوى الرابع جرم حسب التعريف الوارد في 

 المدرسة لديه الحق في الحصول على اإلغاثة من قاضي القانون اإلداري إلزالة طالب مع سلوك خطير 



35 
 

الب. المرشد العام طالب ذوي اإلعاقة قد يتعرضون لعمليات اإلزالة القصيرة األجل أو طويلة األجل تبعا لمخافة تأديبية من قانون سلوك الط

أيام خالل العام الدراسي دون تقديم الخدمات  10للمدرسة المتابعة هو أن الطالب المعاق قد يعلق من المدرسة أليام المدرسة ما يصل إلى 

يام من أ 10حاجة لتحديد مظهر ل IEPالمحددة في الخطة التعليمية الفردية. ال مراجعة سوء تصرف الطالب في أقرب وقت ممكن لتحديد 

 أو خدمات السلوك إضافية  ينبغي على فرق الحاجة إلى الدعم و/ ،إزالة. ومع ذلك /الدراسة األولى من تعليق

إزالته  /ب المعاق بعد أن تم إيقاف الطالبيجب على مدارسا أورانج ال تتوقف عن الخدمات التعليمية للطال ،بغض النظر عن سوء السلوك

 في العام الدراسي،ككل،المدرسة أيام 10من المدرسة ألكثر من 

 

 اإلجراءات المناسبة للتعليق عشرة أيام من المدرسة أو في جريمة المستوى الثالث أو المستوى الرابع هي

 قال للطالب من قبل مدير المدرسة أو من ينوب عنه أسباب النظر في تعليق/ إزالة.يجب أن يُ   1الخطوة 

  2الخطوة 
ا ويجب أن يكون له فرصة ا أو كتابيً الفرصة لتقديم جانبه من المسألة إما شفهيً  عطي الطالبيجب أن يُ 

 لتقديم شهود على الحادث

 3الخطوة 

ما إذا كان أو لم يكن الطالب هو مذنب  وب عنه على الفور بكتابة تقريرعنيقوم مدير المدرسة أو من ين

مستوى الثالث أو المستوى الرابع من من سوء السلوك. إذا عزم مدير المدرسة أن الطالب ارتكب ال

يجب على العاملين في المدرسة عقد اجتماع إلجراء تقرير مظهر. يجب أن تتبع اإلجراءات  ،جريمة

 نضباط للطالب. فريق اإل IEPفي دليل اإلجراءات االستثنائية للتعليم التوظيفي  توجد لالجتماع التي

 4الخطوة 

يجب على الفريق أن يجتمع لتطوير و مراجعة  ،جماعيةراكمية أو ت ،ماأي 10بمجرد إزالة طالب لمدة 

نضباط في دليل إجراءات التوظيف( سلوك للطالب. )مالحظة إجراءات االوظيفية لخطة التدخل لتقييم ال

للطلبة من ذوي اإلعاقة. ويمكن أن  موظفي سلطة اتخاذ قرارات التنسيق يجب أن يتكون الفريق من

 أشخاص مثل مدير المدرسة ،اإذا كان ذلك مناسبً  ،ة إلى الوالد والطالبباإلضاف ،تشمل الفريق

أخصائي  ،أخصائي اجتماعي ،علم النفس ،معلم ،مستشار ،أخصائي التوظيف ،أو المعين المسئول

ومسئول منطقة. ويجوز دعوة مدرسة أخرى أو تعلم أفراد الحي إذا كان ذلك مناسبا اآلباء  ،النطق

 أن يجلبوا شخص إضافي إلى االجتماع واألمهات يمكن أيضا 

 ويجب على اآلباء الحصول على نسخة.يجب أن توضح الضمانات اإلجرائية في االجتماع 

 الدراسة يجب أن يتلقى الخدمات المناسبة. الخدمات المقدمة أثناء من أيام 10أي طالب قد أزيل ألكثر من 

 IEPالتعليمية تحديد الخدمات المناسبة للطالب وعلى المنطقة  إزالة قد أو قد ال تكون مطابقة الطفل

 للخدمات. ستحدد مقاطعة المدرسة الخدمات المناسبة للطالب. 

 5 الخطوة

 ،في تقرير مظهر ،على سبيل المثال ،ت إعاقة الطالب ترتبط أو لم ترتبط بالجريمةتحديد ما إذا كان

وكذلك فلوريدا النظام  ،راد مع قانون المعاقينوسيقوم فريق واللوائح تحت األف IEPا إلى القوانين استنادً 

أيام من  10األساسي ومجلس الدولة للقواعد التعليمية االتحادية. يجب أن يتم تحديد مظاهر في غضون 

حددت أن سلوك  سلوك الطالب. إذا قانوناتخاذ أي قرار لتغيير وضع الطالب المعاق بسبب انتهاك ل

واألعضاء المعنيين في فريق   أورانج IEPلمدرسة في تنفيذ برنامج الطفل كان نتيجة مباشرة لفشل حي ا

  CFR 300.530(e)(3 34ويجب اتخاذ خطوات فورية لمعالجة هذه العيوب  ،التعليم الفردي

 6الخطوة 

تحديد البدائل المناسبة للسماح للطالب أن تستمر في  FAPEالخدمات خالل اإلزالة . ويمكن أن تشمل هذه 

 قوم فريق. البدائل ولكن ال تقتصر على:سي IEPتلقي 

  تعديلIEP  بما في ذلكBIP في الوضع الحالي 

  ًا لفترة محددة من الوقت نقل إلى موضع أكثر تقييد 

 الخ( ،مدرسة السبت ،تخفيض أو تعديل اليوم الدراسي ) بعد أكاديمية مدرسة 

  برنامج تعليق في المدرسة 

 ي المدرسة اإلرشاد مجموعة / فردية مع العاملين ف 

 وضعها على التعليم المنزلي أو تيليكالس 

  خاص بالمدرسةوضع  

 خيارات أخرى أو مزيج من بعض ما ورد أعاله 

 7الخطوة 
ا الطالب من الوضع التعليمي الحالي لبيئة تعليمية مراكز الرعاية الصحية الخارجية يمكن أن يزيل فورً 

قواعد السلوك الطالب على مخدرات  قانونالنتهاك يوم دراسي  45كالبديل المؤقت لمدة ال تتجاوز 

أو في  ،في مباني المدرسة ،وإلحاق إصابات جسدية خطيرة بشحص آخر في المدرسة ،واألسلحة ،معينة
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ا من مظاهر وظيفة تحت اختصاص مدارس أورانج بغض النظر عن تحديد إذا كان السلوك مظهرً 

 اإلعاقة للطالب

  8الخطوة 

 :يف بإبالغ الوالدين أو الوصي باآلتييقوم أخصائي التوظ

 IEPحقوق العملية الواجبة للطالب المعاقين يجب أال يتوافقوا مع توصية فريق  -1

الحق في طلب عملية استماع واجبة وفقا لقانون محكمة اإلداري إذا كان يعتقد الوالد أو ولي األمر أنه  -2

 تم التعدي على أمان الطالب.

في طلب عملية استماع واجبة للطالب الذي يظهر سلوك خطير او طلب  حق مقاطعة المدرسة -3

للمحكمة بتغير المكان. سيظل الطالب في المكان الحالي خالل سير اإلجراءات إال لو تم التوصل إلتفاق 

 آخر بين األطراف.

أو تقرير حق أي من الطرفين أن يطلب عقد جلسة اإلجراءات القانونية المعجلة للطعن بقرار تأديبي  -4

 مظهر 

 

 

 نقاط توضيح:
وط: المعرفة قد يتم توفير الحماية في ظل هذه اإلجراءات إذا كانت متوافرة هذه الشر ESE. األطفال الذين لم يحددوا بعد كطالب 1

 أثناء اإلجراءات التأديبية. ،في هذه الحاالت ،إعاقة يمكن للوالدين طلب تقييم للوضع "أن الطفل قد يكون به

 ،قد يكون الطالب في إطار المبادئ التوجيهية للتعليم العادية. ومع ذلك ،ا من مظاهر اإلعاقةدما يكون السلوك ليس مظهرً . عن2

 يجب أن تستمر الخدمات التعليمية. 

 .IEP. الطالب الذين يعانون من مشاكل السلوك يمكن إزالتها إلى وضع آخر من خالل عملية 3

 الحافالت وعمليات اإلزالة في اليوم الجزئي بمثابة إزالة / تعليق.يمكن اعتبار عمليات تعليق . 4

 

( وقانون األمريكيين 504) 1973من قانون عام  504اإلجراءات للطالب الذين يرتكبون الكثير من األفعال السيئة بموجب المادة 

 ( )تعليق/ إزالة(ADAالمعوقين )

 

( قد ADA( وقانون األمريكيين ذوي اإلعاقة )504) 1973ة التأهيل لعام من قانون إعاد 504الطالب المؤهلين بموجب المادة 

تعرض لعمليات اإلزالة قصيرة األجل أو طويلة األجل تبعا للمخالفة تأديبية من قانون سلوك الطالب. المرشد العام للمدرسة 

اسة خالل العام الدراسي دون تقديم أيام من الدر 10أي طالب مؤهل يجوز وقف / إزالته من المدرسة إلى  504للمتابعة وأن 

 أيام الدراسة األولى من تعليق / إزالة.  10خطة السكن الفردي للطالب. ال يلزم تحديد مظهر ل أو 504الخدمات المحددة في القسم 

 

لجميع  أو خطة السكن فردية القسم عندما يكون الجرم المرتكب قد أوصى للطرد على النحو المحدد 504يجوز طرد الطالب مع 

 الطالب والسلوك ليس مظهرا من مظاهر اإلعاقة.

 

غير مطلوب من مراكز الرعاية الصحية الخارجية لعقد لقاء تحديد مظهر الرتكابه جريمة حيازة أو استخدام المخدرات غير 

تي يحصل عليها . يجوز تأديب الطالب بنفس الطريقة ال504المشروعة أو الكحول التي يرتكبها الطالب مؤهال بموجب المادة 

الطالب اآلخرين لالستخدام أو حيازة المخدرات غير المشروعة أو الكحول وسوف تحصل على نفس اإلجراءات القانونية 

 والعواقب، كما الطلبة اآلخرين. 

 

 أيام دراسية هي: 10اإلجراءات المناسبة للتعليق/ اإلزالة بعد 

 سة أو من ينوب عنه عن السبب )األسباب( للنظر في تعليق / إزالة قال للطالب من قبل مدير المدريجب أن يُ  1الخطوة 

 2 الخطوة
ا ويجب أن يكون ا أو كتابيً عطى الطالب الفرصة لعرض له / لها وجهة نظره من المسألة إما شفهيً يجب أن يُ 

 لديه فرصة لتقديم شهود على الحادث. 

 3 الخطوة

على الفور بتقرير كتابي حول ما إذا كان أو لم يكن الطالب يجب على مدير المدرسة أو من ينوب عنه القيام 

أيام  10يمة من شأنها أن تؤدي إلى تعليق مذنب بسوء السلوك. إذا عزم مدير المدرسة أن الطالب ارتكب جر

اجتماع فريق االنضباط إلجراء تقرير  504جماعية( يتعين على العاملين في المدرسة بعقد )تراكمية أو 

نضباط الموجود على موقع القسم ومراكز واجتماع فريق اإل 504جراءات لقسم أن يتبع اإلالمظهر. يجب 
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 . 504الرعاية الخارجية 

 4الخطوة 

 ،عقد اجتماع لمراجعة سلوك الطالب 504يجب على فريق القسم  ،أيام 10مجرد ما تمت إزالة الطفل لمدة 

 ،من ذوي اإلعاقة رات ضد التنسيق للطالبظفي سلطة اتخاذ قرامن مو 504يجب أن يتكون فريق القسم 

أشخاص مثل مدير أو مسئول  ،اإذا كان ذلك مناسبً  ،باإلضافة إلى الوالد والطالب ،504ويمكن أن تشمل فريق 

 ،علم النفس ،المعلم العادي ،المعلم ESE ،مستشار ،أخصائي التوظيف ،ممثل 504القائم على المدرسة  ،معين

 مدرسة أخرى أو مجتمع التعلم أفراد / منطقة. ،ومسئول منطقة ،النطقأخصائي  ،أخصائي اجتماعي

إضافي إلى االجتماع. يجب أن  ا أن يجلب شخصاآلباء واألمهات يمكن أيضً  ،ويجوز دعوة إذا كان ذلك مناسبا

 الضمانات اإلجرائية في االجتماع ويجب على اآلباء الحصول على نسخة. يتم توضيح

 5الخطوة 

 ،على سبيل المثال ،بالطال ت الجرمية مرتبطة ام غير مرتبطة بإعاقةتحديد ما إذا كان 504لقسم سيقوم فريق ا

يجب على  ،ESEوقد أحيلت لالختبار  504تحديد مظهر. مالحظة: إذا كان الطالب مع األنشطة وخطة القسم 

 .ESEالفريق عالج الطالب كطالب 

قد تتم إزالة الطالب من المدرسة لدى  ،مظاهر اإلعاقةأن سلوك الطالب ليس مظهرا من  504إذا قرر فريق 

 ويتم تعليق/ إزالة. 504الطالب بطريقة على خطة القسم 
التعليمية بوقف  يسمح للمنطقة اإلتحادىهو مظهر من مظاهر إعاقة الطالب، فإن القانون  إذا تقرر أن سلوك الطالب

الحال مع الطالب المؤهلين للخدمات تحت  مات )كما هوتبعاد الطالب مع الخد. يجوز اسجميع الخدمات التعليمية

وإجراء تعديالت بقصد  504يجب مراجعة خطة القسم  504األفراد ذوي اإلعاقة قانون التعليم(. فريق القسم 

 الحد من السلوكيات غير المناسبة. 

 

 إجراءات تعليقي الجريمة

متهم بارتكاب  -مدير لوقف تلميذ مسجلين في مدرسته الذي كان حيث يسمح لل ،فلوريدا النظام األساسي ،(2)  1006.09قسم 

وتحت الظروف  ،جناية أو جنحة مماثلة من قبل محامي االدعاء والحادث الذي قال انه / تم اتهامها تمت قبالة ممتلكات المدرسة

 تأثيروأن الحادث سيكون له  ،جيةالتي من شأنها أن الطالب ال يكون بالفعل يخضع لقواعد وأنظمة مراكز الرعاية الصحية الخار

 االنضباط أو الرعاية االجتماعية في المدرسة في المقيد بها الطالب.  ،سلبي على التعليم البرنامج

 

 :1الخطوة 
ا بارتكاب جناية )أو اتهم بارتكاب جريمة في محكمة رسميً  له الطالب قد تم بالفعل توجيه االتهام تحديد أن

 طالب بالغ، من شأنه أن تصنف على أنها جناية( من خالل:إذا كان ال،األحداث التي

 إخطار مسئول المنطقة التي سوف يتصل بمكتب النائب العام للتأكيد. -1

 مزيد من اإلجراءات ال تحتاج إلى أن تؤخذ إال إذا حاول الطالب للعودة إلى المدرسة.  :2الخطوة 

 :3الخطوة 

أو ال عودة  هناك عودة جب على مدير المدرسة أن يقرر ما إذا كاني ،إذا حاول الطالب العودة إلى المدرسة

للطالب حيث سيكون له تأثير سلبي على المدرسة. يجب على مدير المدرسة أن ينظر في إمكانية حدوث ضرر 

ستعمل فقط التعليق يجب أن توجود الطالب المتهم في المدرسة. جناية  نتيجةمن الطالب المتهم أو لآلخرين 

يدرك مدير المدرسة ان لها تأثير سلبي واضح على الطالب اآلخرين أو على الطالب المتهم. إذا قرر عندما 

 ا: يجب إخطار الوالدين أو ولي األمر كتابيً  ،مدير المدرسة فرض وقف جنية

لب . التوصية بتعليق حتى تقرير الذنب للطالب أو البراءة أو إسقاط التهم. إذا لم يتم العثور على ان الطا1

قد يرجع الطالب إلى المدرسة على تقديم وثائق من قرار المحكمة. إذا تم العثور على ان الطالب مذنب  ،مذنب

يقوم المشرف الذي لديه السلطة لتحديد ما إذا كان يجب تقديم توصية للطرد لمجلس إدارة  ،بارتكاب جناية

 المدرسة. 

 . رسوم محددة على الطالب2

 . الحق في جلسة استماع:3

أ. وتجري جلسة االستماع من قبل المسئول عن المدرسة / من ينوب عنه ومنطقة في كل إجراء جناية       

 تعليق. فإنه ليس من الضروري بالنسبة لألم لطلب عقد جلسة استماع. 

 ب. والغرض من الجلسة هو تحديد ذنب الطالب أو البراءة من الجناية.       

 

ا إذا علم الجريمة التي اتهم الطالب قد يكون لها تأثير سلبي على برنامج والغرض من الجلسة هو تحديد م

 أو الرعاية االجتماعية للمدرسة.  ،واالنضباط ،التعليمية
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طالب  ،ينبغي على المدير النظر في طبيعة الجريمة المزعومة )على سبيل المثال ،في تحديد "تأثير سلبي"

ذلك من المحتمل أن يؤثر على البيئة التعليمية أكثر من طالب متهم  وما إلى ،متهم باالغتصاب والسرقة والقتل

بارتكاب الجرائم ذات الصلة بالحاسوب(. يجب على مدير المدرسة أن ينظر أيضا في ما يصاحب تلك الدعاية 

للجريمة أو أية ظروف أخرى قد حدثت إما زيادة أو تقلل من إمكانية أن وجود الطالب من  شأنه أن يشكل 

 على الطالب والموظفين وتعطيل كبير في المدرسة.  خطرا

ا في ما إذا كان استمرار حضور الطالب من شأنه أن يشكل تهديدا يجب على مدير المدرسة أن ينظر أيضً 

 بسبب تهمة الجناية. 

موعدا لجلسة االستماع التي يجب أال تقل عن يومين وال  ،ج. على مدير المدرية أن يطلب من مسئول المنطقة

تزيد على خمسة أيام دراسية من تاريخ ختم اإلشعار. ثم تأسيس موعد الجلسة في الرسالة األولى من مدير 

 المدرسة.

 ا. وإيقاف الطالب مؤقتً  ،. وفي انتظار جلسة االستماع4

 

. يجب على مدير المدرسة على الفور إخطار مسئول المنطقة لطلب عقد جلسة استماع جناية تعليق مع الوالد 5

سيحتاج الطالب إلى وضعها مؤقتا في موقع التعليم  ،ولي األمر. إذا كانت نتائج الجلسة في تعليق الجناية أو

البديل حتى يتم تحديد نتائج تهمة الجناية. يقوم مدير المنطقة بجدولة اجتماع لتحديد مكان تعليمي بديل في حال 

 فرض تعليق جناية. 

 

ي حالة االستخدام غير المشروع للمواد الخاضعة للرقابة والغير . يجوز عمل شروط التنازل عن تعليق ف6

 قانونية:

 

 أ. ال يوجد أثر شديد على المدرسة.

 ب. إذا أفشى الطالب معلومات تؤدي إلى اعتقال وإدانة الشخص الذي يورد المواد الخاضعة للرقابة له.

 ه المواد الخاضعة للرقابة قبل اعتقاله. ج. إذا كان الطالب تفصح طوعا له / لها الحيازة غير المشروعة لهذ

 

لبرنامج تعاطي المخدرات  ، من العقوبةأو يشار إليه من قبل المحكمة بداًل  ،. إذا ارتكب الطالب نفسه/ نفسها7

 تابعة للدولة المرخصة واكتمال البرنامج بنجاح.

 :4الخطوة 

 ،والطالب ،المدرسة / من ينوب عنهتجرى جلسة االستماع من قبل المسئول عن المنطقة وسيحضره مدير 

وأي شهود من قبل الطالب أو مدير المدرسة المطلوبة. يجوز  ،ممثل الطالب أو المحامي ،والوالد أو ولي األمر

 ،قد يقدم أية أدلة تشير إلى أهليته للتنازل عن الدعوى التأديبية ،للطالب أن يتكلم في كتابه / دفاعه الخاص

ال يجوز تهديد الطالب بالعقاب أو للعقاب في وقت الحق لرفض اإلدالء  ،ه. ومع ذلكويجوز التشكيك في شهادت

بشهاداتهم. يجب أن يطلب من الشخص الذي يجري جلسة االستماع أن يكون غير ملزم بإجراءات قاعة 

 المحكمة أو الشهادة وليس نسخة من الشهادة. 

 :5الخطوة 

طالب والوالد أو ولي األمر مع قرار في الكتابة حول ما إذا كان ومسئول منطقة تزويد ال ،بعد جلسة االستماع

فإن مدير المنطقة ينظر إلى الظروف التي يجوز فيها منح  ،أو لن يتم تعليق جناية. في التوصل إلى قرار

كما يجوز لهم التنازل عندما قال انه / انها تحدد هذه اإلجراءات لم تكن في مصلحة المدرسة  ،التنازل

. ينبغي أن يكون الخطاب أيضا إرشاد للوالدين والطالب لتقديم وثائق إلى المدرسة من حل مرض والطالب

لهذه االتهامات. المسئول له السلطة لتعديل القرار إما منح أو رفض التنازل في أي وقت قبل النظر في ذنب 

لسة استماع أجريت وفقا الطالب من قبل المحكمة. ومع ذلك ال يجوز أي تعديل غير ضار للطالب إال بعد ج

 لإلجراءات المنصوص عليها. 

 :6الخطوة 
يقوم مسئول منطقة الترتيبات الالزمة بوضع الطالب  ،إذا كان القرار من قبل المدرسة هو فرض وقف الجناية

 في بيئة التعليم البديل. 

 :7الخطوة 
مجلس إدارة المدرسة بطرد الطالب ومنطقة المشرف قد يوصي ل ،إذا تم فصل الطالب المذنب من قبل المحكمة

 من خالل إجراءات الطرد العادي أو مهيأ لبرنامج/ مدرسة بديلة.

بغض النظر  ،أو جدت أن الشخص قد ارتكب ،)مالحظة: قانون فلوريدا يحظر أي طالب يرتكب ويحسم كمذنب أو الجانحين

فلوريدا النظام  ، (5) 1006.13اية يحددها القسم من أي نوع من الجرائم جن ،أو بأنه مذنب ،عن ما إذا كان حجب الفصل

 ،واالعتداء الجنسي ،كاذبة أو أي جريمة بالسجن لمدة الحضانة -أو تحريضية  ،األساسي للقتل واالعتداء بطريقة سيئة
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أو واالعتداء والسرقة وخطف المفاجئ وسرقة السيارات و استدراج وخطف واقتحام منزل  ،الفجور الغير الئق -والتعري 

إذا  ،السرقة )ضد طالب آخر من الذهاب إلى المدرسة ومنع أو ركوب الحافلة المدرسية نفسها مع الضحية أو أي أخ للضحية

 من المحكمة ويقال إخطار وزارة شئون قضاء األحداث(.  أمرأصدرت "ال يوجد اتصال" 

 إجراءات إعادة الدخول المبكر للطالب المطرودين بالكامل: 

 

ويكون الطالب ليس له الحق في االلتحاق بالمدارس العامة في مقاطعة  ،لس إدارة المدرسة لطرد الطالب بالكاملوبعد عمل مج

يلغي طرده من القائمة على  ،وفقا لتقديرها وبناء على توصية من المشرف،إال إذا كان مجلس إدارة المدرسة ،فلوريدا ،أورانج

الطالب على االلتزام بخطة إعادة الدخول في وقت مبكر قد يكون سببا للتوصية  فشل إنأساس خطة إعادة الدخول في وقت مبكر. 

 بالطرد.

 

ولكن يجب أن يتطلب التزاما  ،ومن المقرر أن اإلجراء الواجب إتباعه في وضع خطط أوائل إعادة الدخول يجب أن يكون مرنا

ت المدرسية في ضمان أن السلوك الذي أدى إلى الطرد من جانب الطالب وله / لها والوالد /ولي األمر إلى التعاون مع السلطا

 األصلي لن يتكرر. 

 

 :1الخطوة 
سوف تتم مراجعة سبب الطرد والسجالت المدرسية األخرى المعلقة بأداء  ،ا إلعادة الدخول مبكراإذا تلقى طلبً 

 الطالب من قبل المدرسة المنزلية الرئيسية لتحديد احتمال نجاحه في اعادة الدخول. 

 :2الخطوة 
فإن الموكل ينظر في أمر الطلب. إذا كانت المدرسة ال ترى أن رجوعه في  ،طالع على هذه المعلوماتبعد اإل

األم   ،المدير ،يعقد اجتماعا مع مدير المنطقة ،وقت مبكر سيكون في مصلحة الطالب والنظام المدرسي

 نتساب. لى تفاصيل الشروط لموقع بديل لإلعوالطالب لتطوير مدخل إعادة أوائل الخطة المكتوبة التي تنص 

 :3الخطوة 

 يجب أن تتضمن خطة إعادة الدخول:

 ،مثل خدمات الطالب. متطلبات تطويره في المجتمع والتي قد تشمل ولكن ال تقتصر على: التقييم من قبل مُ 1

العمل في المدارس وتقديم المشورة  واالنتهاء من  ،حيثما كان ذلك مناسبا ،واالتصال مع وكالة المجتمع

الخاصة، وهذه المتطلبات التي قد تعتبر معقولة للتأكد من أن سوء السلوك الذي أدى إلى الطرد لن يتكرر، وال 

تشمل شروط القبول تلك التي من شأنها أن تسبب مشاعر سلبية تجاه البرنامج التعليمي ولكن يمكن أن تشمل 

 ى موقع بديل. فصول خاصة أو نقل إلى المدارس أو اإلحالة إل

 . إدراج أية تعديالت على برنامج الطالب من الدراسة أو اليوم الدراسة أو مهمة خاصة. 2

 . بيان للمدرسة نقال عن الموارد التي سيتم استخدامها لمساعدة الطالب في الدخول من جديد إلى المدرسة.3

 ال االتفاق بين المدرسة ويتم تقسيم الطالب. . بيان نسبي إلى اإلجراءات أو التدابير التي يتعين اتخاذها في ح4

 . إشارة من اآلباء / أولياء األمور أنهم فهموا وقبلوا الشروط المنصوص عليها في خطة إعادة الدخول. 5

 :4الخطوة 
 عن االشراف على  من مدير المدرسة الذي سيكون مسئواًل بعد االنتهاء من خطة إعادة الدخول يكون مقبواًل 

 ،قدم الخطة إلى مدير المنطقة أو من ينوب عنه للمراجعة والموافقة عليها. إذا تمت الموافقة عليهاوت ،الطالب

 يتعين على المشرف توجيه توصية إلى المشرف. 

 :5الخطوة 
وقال أنه / انها يجب عليه تقديم توصية إلى مجلس  ،إذا كان المشرف يوافق على إعادة الدخول للطالب المبكر

 وسيتم إخطار اآلباء/  أولياء األمور لإلجراءات المتخذة من قبل مجلس إدارة المدرسة.  ،ةإدارة المدرس

 

 

وفقا لإلجراءات المبينة أدناه وخطط إعادة الدخول في وقت مبكر. ويكون  ،قتضاءطوير خطط إعادة دخول مبكر عند اإلوسيتم ت

 المدرسة ومشرف المنطقة. قرار التوصية بإعادة الدخول في بادئ األمر من صالحيات مدير 

 

 / المكملة روتينيةإجراءات اإلزالة من المشاركة في البرامج الال
اإلزالة المؤقتة للطالب من المشاركة في الالمنجية / برنامج التعاون والمناهج أو النشاط الذي يقوم به المعلم / الراعي  .1

 الرئيسي هو أن يتم إعالمك من العمل.
المشاركة في أي / شارك في المناهج أو برنامج الالمنجية أو نشاط سيتم توصيته للمعلم / إزالة دائمة للطالب من  .2

 الراعي مع القرار النهائي الذي سيدلي به مدير المدرسة. 
 إخطار الوالد أو الوصى باإلبعاد المؤقت أو الدائم إلزامي .3
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قد مؤتمر مع المعلم / الراعي و/أو مدير بناء على إخطار أحد الوالدين أو الوصي قد يطلب في غضون ثالثة أيام ع .4

 / المناهج أو برنامج أو نشاط.  روتينيةالمدرسة لغرض مناقشة إزالة الطالب من المشاركة في الال
أو النشاط في أي وقت بناء على توصية من المعلم /  روتينيةللطالب المشاركة في / شارك في المناهج برنامج الال .5

 من قبل مدير المدرسة.  مع القرار النهائي ،الراعي
 

 بيان مراكز الرعاية الصحية الخارجية لعدم التمييز
ال يميز في قبول أو الوصول إلى أو العالج أو العمل في برامجها و أنشطتها  ،فلوريدا ،مجلس إدارة المدرسة في مقاطعة أورانج

 ،المعلومات الوراثية ،أو اإلعاقة االجتماعيةالحالة  أو الجنس أو األصل القومي أو العرق أو اللون أو الدين أو السن على أساس

ره القانون. األشخاص التالية أسماؤهم في مركز رونالد حظر أو ألي سبب آخر يحظ ،أو التعبير والتوجه الجنسي والهوية الجنسية

: منسق تكافؤ العمل )تكافؤ ADAوحضور لمسائل االمتثال  ،  32801فلوريادا  ،أوالندو ،شارع أميليا  W.445 ،القيادة التربوية

. ADA :Michael Grafمنسق  ،: التونيا جرين504منسق القسم  ، IX :Jared A. Brooksفرص العمل( و مسئول المادة 

(407.317.3200) 

 

 

 سلوك الطالب الئحةموجز 
 

األفل خطورة وسيتم التعامل قواعد سلوك الطالب تتكون من أربعة مستويات من المخالفات. مخالفات المستوى األول هي  قانون

 10معها بفرض عواقب أقل شدة من عواقب مخالفات المستوى الرابع. تعد مخالفات المستوى الرابع أسباب إلزامية للتعليق لمدة 

 أيام كما ينظر في أمر الطرد. 

 

 المستوى الرابع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول

 الكحول / المخدرات وم الجسديالهج $(100التخريب )تحت  غش

تعطيل الفصول 

 الدراسية
 اضرام الحريق الدخول بدون إذن عدم االحترام

 القتال نضبطالسلوك الغير مُ 
$ إلى 100التخريب )

999)$ 
 تهديدات للموظفين

 تهديد بالقنابل / المتفجرات عدم احترام تزوير حترامعدم اإل

 حريق كاذب إنذار ابتزاز لعب القمار الزي الرسمي

 األسلحة النارية قتال عصيان خفيف التهرب من الحجز

 العاب نارية /مفرقعات التهديد/ الترهيب ضللة/ كاذبةمعلومات مُ 
التحريض على / قيادة / 

 المشاركة في تعطيل كبير

 التمرد
سوء السلوك في حافلة 

 المدرسة
 وأكثر( $300السرقة / سرقة ) العصيان الكلي

ي حافلة سوء السلوك ف

 المدرسة
 األسلحة األخرى منظمات غير شرعية $(50سرقة )تحت 

 تكرار سوء السلوك حيازة الممنوعات االتصال اإلجرامي الفاظ سيئة

 السرقة / االبتزاز تكرار سوء السلوك التنمر تأخير

 تخطي حصص
أنواع أخرى من سوء 

 السلوك
 أفعال جنسية تدخين منتجات التبغ

 التحرش الجنسي $(299إلى  $50سرقة ) التصال العصابيا تنمر غير مثبت

 الجرائم الجنسية التعدي على ممتلكات الغير التحرش تحرش

خرق هاتف الخلوي / 

 تكنولوجي
 انتهاك خطة إعادة الدخول المبكر عصيان حظر التجوال التحرش الجنسي

 
خرق هاتف الخلوي / 

 تكنولوجي
 سرقة المركبات اآللية التنمر
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ء سلوك آخر ذو ضرر سو

 شديد
 وأكثر( $1000التخريب )

 أخرى عنف جسدي  

 التنمر التهديد  

 التحرش االتصال اإلجرامي  

 الهجوم الجسدي التحرش الجنسي  

 انتهك التحرش  

 اعتداء جنسي االنتهاك  

  تعطيل الحافلة  

  
خرق هاتف الخلوي / 

 تكنولوجي
 

 الردود المتاحة

 االتصال بالوالدين الديناالتصال بالو
استجابة مناسبة من 

 المستوى األول أو الثاني
 االتصال بالوالدين

 والتوجيه اإلرشاد
االستجابة المناسبة من 

 المستوى األول
 أيام 10تعليق لمدة تصل إلى   تخطيط/ عقد السلوك

 اية(أيام )كبد 10-1تعليق  العدالة التصالحية تخطيط/ عقد السلوك التوبيخ اللفظي

 العدالة التصالحية إعادة ما تم سرقته العدالة التصالحية برامج إصالحية

 الطرد من مقاطعة المدرسة P.A.S.S (P.A.S.S) سحب االمتيازات

 اإلزالة المؤقتة تعليق من الحافلة واجبات إضافية خاصة إعادة ما تم أخذه

 دفع األضرار دفع األضرار
تعليق من األنشطة 

 الالصفية
 رد من الحافلةالط

  اإلحالة إلى برامج تدخل مصادرة الممنوعات عقد / خطة السلوك

 إعادة ما تم أخذه 
تحذير من اإلحالة إلى 

 المستوى الرابع
 

 مدرسة األربعاء
 10-1تعليق من الحافلة )

 أيام(
  مصادرة الممنوعات

  مدرسة السبت مدرسة األربعاء أو السبت اإلحالة إلى برامج تدخل

ذير لإلحالة إلى تح

 المستوى الثاني
   اإلحالة إلى برامج تدخل

 العدالة التصالحية
تحذير لإلحالة إلى المستوى 

 الثالث
  

   الفصل الدراسي البديل مصادرة الممنوعات

   مصادرة الممنوعات 

 

 

 

 

 
 


