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بيان المهمة
تتمثل مهمة مدرسة د .فيليب أو كواكلي المتوسطة ( .. pihihP ..
 )loohi lhiii eliooiفي تنمية المواطنين العالميين الذين يقدرون
قيمة التعليم .نحن نسعى بالشراكة مع مجتمع نوروود إلى تعزيز النمو
االجتماعي ،والعاطفي ،والفكري في بيئ ٍة آمن ٍة وشامل ٍة وصارم ٍة أكاديميًا.
ونحن ملتزمون بالقيم األساسية لالحترام والمسؤولية.

نؤمن بأن:
●
●
●
●
●
●
●

التعليم حق مكفول لكل طفل
ت خاصة
كل طفل فريد من نوعه ويتمتع بقدرا ٍ
يجب على المعلمين مشاركة كل الطالب بنشاط وفاعلية
يتحمل الطالب مسئولية تعليم أنفسهم ومسئولية سلوكياتهم الشخصية

يتحمل أولياء األمور مسؤولية دعم عملية التعلم
التواصل واالحترام والثقة أمور ضرورية في بناء العالقات
من خالل التنوع يتم تعزيز مجتمعنا وإثرائه
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جيمس هايدين
المشرف على المدارس
إلكسندر وايت.D .dE ،
مساعد المشرف على المناهج والتعليم والتقييم

 20سبتمبر 2014

عزيزي ولي األمر/الوصي:

يسرني الترحيب بك في مدارس نوروود العامة للعام الدراسي  .2015-2014نحن نبدأ كل عام بالنشاط والتفاؤل أثناء ترحيبنا بطفلك في صفه الجديد مع مجموعة جديدة من تحديات التعليم.
فمشاركتنا في تعليم طفلك بمثابة حلقة الوصل الحيوية لتحقيق النجاح األكاديمي لطفلك حيث نتحمل معًا مسؤولية تحقيق طفلك ألقصي درجات التفوق التي يتمناها .ونتمنى منك مشاركة
العاملون بالمدرسة بآمالك وتوقعاتك فيما يتعلق بمستقبل طفلك وسنعمل جميعًا معًا على تحقيق هذه األهداف.
لقد تم إعداد دليل ولي األمر/الطالب للمدرسة المتوسطة لتكون على دراية بالقواعد واللوائح والممارسات اليومية المشتركة بين جميع المدارس المتوسطة في نوروود .ونرجو منك استغراق
الوقت لقراءة هذا الدليل للتعرف على المعلومات الهامة الواردة فيه.
ونأمل من خالل التواصل الجيد أن يستطيع اآلباء والمعلمون والطالب العمل بالتعاون فيما بينهم لتوفير جو ممتع ومفيد داخل المدرسة .إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص برنامج طفلك أو
بخصوص أي معلومات في هذا الدليل ،فرجاء االتصال بمدير المدرسة في األوقات المناسبة لكم.
وفي الختام ،أرجو أن تقضي أنت وطفلك سنة دراسية ممتعة وناجحة.

مع خالص تحياتي،
جيمس هايدين
المشرف على المدارس
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مدارس نوروود العامة – تقويم العام الدراسي 2015 - 2014
 29 – 25أغسطس  2014التسجيل في كافة المدارس قبل فتح المدرسة

عيد العمال – المدارس مغلقة

االثنين

1

توجيه المعلمين  -الطالب ليسوا في حصة دراسية

الثالثاء

2

التطوير المهني – الطالب ليسوا في حصة دراسية

األربعاء

3

بدء الصفوف 12 - 1

الخميس

توجيه رياض األطفال وما قبل المدرسة

الخميس

4

بدء رياض األطفال وما قبل المدرسة

الجمعة

5

يوم كولومبوس – المدارس مغلقة

االثنين

13

يوم التطوير المهني – الطالب ليسوا في حصة دراسية

األربعاء

22

الجمعة

7

يوم التطوير المهني للمدارس الثانوية – نصف يوم – حصة دراسية صباحية فقط

االثنين

10

يوم المحاربين القدامى  -المدارس مغلقة

الثالثاء

11

عطلة عيد الشكر – المدارس تغلق ظهرً ا

األربعاء

26

عيد الشكر – المدارس مغلقة

الخميس

إعادة فتح المدارس

االثنين

1

تطوير المنهج للمدارس الثانوية (انصراف المدارس الثانوية فقط @  1:00مساءً)

الخميس

11

الخميس

11

عطلة الشتاء – نصف يوم – حصة دراسية صباحية فقط
(المدارس مغلقة من  24ديسمبر إلى  2يناير)

الثالثاء

23

إعادة فتح المدارس

االثنين

5

تطوير المنهج للمدارس الثانوية (انصراف المدارس الثانوية فقط @  1:00مساءً)

الجمعة

16

الجمعة

16

يوم مارتن لوثر كينج – المدارس مغلقة

االثنين

19

تطوير المنهج للمدارس الثانوية (انصراف المدارس الثانوية فقط @  1:00مساءً)

األربعاء

4

التطوير المهني – الطالب ليسوا في حصة دراسية

الثالثاء

10

اجتماعات المعلمين /أولياء األمور لـ

lle

واالبتدائية – نصف يوم – حصة دراسية صباحية فقط

·

·

سبتمبر

2014

4

أكتوبر

نوفمبر

27
ئس

يوم التطوير المهني لـ

يوم التطوير المهني لـ

lle

SMC

واالبتدائية – نصف يوم – حصة دراسية صباحية فقط

واالبتدائية – نصف يوم – حصة دراسية صباحية فقط

4

ديسمبر

يناير

فبراير

2015

الجمعة

عطلة فبراير – المدارس تغلق في نهاية الفصل الدراسي العادي
(المدارس تغلق من  16فبراير إلى  20فبراير)

13

) 20

االثنين

23

الخميس

12

اجتماعات المعلمين /أولياء األمور – نصف يوم – حصة دراسية صباحية فقط

الخميس

12

يوم الجمعة العظيمة – المدارس مغلقة

الجمعة

3

تطوير المنهج للمدارس الثانوية (انصراف المدارس الثانوية فقط @  1:00مساءً)

األربعاء

8

عطلة الربيع – المدارس تغلق في نهاية الفصل الدراسي العادي
(عطلة الربيع من  20إبريل إلى  24إبريل)

الجمعة

17

إعادة فتح المدارس

االثنين

27

يوم التطوير المهني– نصف يوم – حصة دراسية صباحية فقط

الجمعة

15

يوم الشهداء – المدارس مغلقة

االثنين

25

حفلة الفصل – المدرسة الثانوية العليا

الجمعة

5

حفل التخرج– المدرسة الثانوية العليا

األحد

7

اليوم الـ  –180نصف يوم – حصة دراسية صباحية فقط

الجمعة

19

اليوم الـ ( 185ليتم استخدامه فقط في حالة أيام تساقط الثلوج خالل العام الدراسي)

الجمعة

26

إعادة فتح المدارس

يوم التطوير المهني لمدرسة

lle

المتوسطة والمدارس الثانوية – نصف يوم – حصة دراسية صباحية فقط

يناير

ديسمبر

نوفمبر

أكتوبر

سبتمبر

 19يوم

 17يوم

 17يوم

 21يوم

 19يوم

مايو

إبريل

مارس

فبراير

يونيو

 15يوم

 20يوم

 22يوم

 16يوم

مارس

إبريل

مايو

يونيو

 14يوم

ملحوظة :سيتم نشر مواعيد نظام ماساتشوستس للتقييم الشامل ( )SACMعلى صفحة ويب مدارس نوروود العامة ( )111.m.21..E.o12.n..wwوستكون متاحة في أدلة الطالب.
يُرجى مراجعة جميع مناسبات العطالت المطبوعة على الجانب الخلفي للتقويم كما تم نشرها من قبل إدارة التعليم االبتدائي والثانوي
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7880-762-781

المديرة المساعدة
براين سكالي
ديبورا روميو

جاكي مان
مدير المدرسة

أعزائي طالب مدرسة كواكلي ،وأولياء األمور/األوصياء،
عام من البدايات الجديدة في مدرسة د .فيليب أو كواكلي المتوسطة ( .) .. pihihP .. loohi lhiii eliooiيتطلع فريقنا
مرحبًا بكم في ٍ
اإلداري إلى إقامة شراكة معكم ترمي إلى خلق تجربة للمدارس المتوسطة مليئة بالمشاركات والتوقعات العالية لكل عضو ينتمي إلى مجتمع مدرستنا .سوف
ت أعلى وذلك بتعزيز تكامل
ننضم إليكم ونشارك أعضاء هيئة التدريس الموهوبين من داخل مدرسة كواكلي (  )loohiسعيًا وراء دفع طالبنا نحو مستويا ٍ
التكنولوجيا ،ودعم تعليم القراءة والكتابة عبر المناهج الدراسية ،وتوفير فرص التفكير النقدي ،وخلق ثقافة مدرسية قوية ومناخ تعليمي يقوم على القيم
األساسية المشتركة.
باإلضافة إلى المبادرات الجديدة ،نتعهد بنقل التقاليد التي مثل األساس الذي قام عليه مدرسة كواكلي (  )loohiإلى األجيال الالحقة على مر
السنين ،ونحن نتطلع إلى إجراء اتصاالت مع الطالب وأولياء األمور حيث تمثل هذه االتصاالت أهمية بالغة في خلق مجتمع مدرسي نابض بالحياة .ولتحقيق
هذه الغاية ،نطلب منك أن تتوقف قليالً لمراجعة دليل الطالب الموجود في الصفحات التالية من مخطط الطالب الخاص بك .في داخل الدليل ،نجد أن المدرسة
لديها القدرة على إقامة بعض االتفاقات والتفاهمات المتبادلة حول الكيفية التي من المقرر أن نتفاعل بها مع بعضنا البعض ونشارك بها في عملية التعلم.
سيستعرض المعلمون الدليل مع الطالب خالل األيام القليلة األولى من الدراسة ،ولكن الرجاء استغراق بعض الوق لقراءة الدليل بعناية نظرًا ألن
الطالب سوف يُسألون عن التوقعات المدرجة بداخله .وللحفاظ على خطوط االتصال مفتوحة ،حان بالتأكيد الوق المناسب لطرح أي أسئلة توضح التوقعات
المدرجة داخل الدليل لتفادي أي سوء فهم في المستقبل.
هناك عدة صفحات للطالب وأولياء األمور للتوقيع والتي تبين أنك قد اطلع بالفعل على المعلومات وأنك توافق على مدونة قواعد السلوك ،وخطة
السالمة الخاصة بمدرسة  ،lle loyytihu eliooiوسياسة االستخدام المقبول التي توجه الطالب إلى استخدام التكنولوجيا في مدرستنا .يجب أن
تكون صفحات التوقيع منفصلة ،وأن يتم إرجاعها إلى المعلمين المسؤولين عن غرفة الصف (النشاط).
يسرني ويشرفني أن أكون في خدمة مجتمع كواكلي بصفتي مدير مدرستكم .إنني أتطلع إلى عام دراسي مشوق من البدايات الجديدة .الرجاء العلم
أني على استعداد دائ ًما للرد على أسئلتكم ،ومخاوفكم ،وتعليقاتكم ،أو مجرد الترحيب بكم.
مع خالص تحياتي،

جاكي مان ،مدير المدرسة
مدرسة د .فيليب أو كواكلي المتوسطة (l

)hiii eliooi .. pihihP .. loohi
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جدول المحتويات

 .Iالمعلومات العامة الخاصة بالمدرسة
البخاخات/المرشات
بعد المدرسة
جدول األعمال
االجتماعات المدرسية
إرشادات الحضور
استخدام الحمامات
قبل المدرسة
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اجتماعات الفصول الدراسية
حفالت الرقص تح رعاية lle
قواعد الزي الرسمي
انتهاكات قواعد الزي المدرسي
األحداث المسائية
المساعدة اإلضافية
الرحالت الميدانية
األروقة
الواجبات المنزلية
معايير االمتياز
استخدام الخزانة
العمل التعويضي
سياسة الترقية
الفرق
الهواتف والرسائل
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8
8
8
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12
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 .IIIIاألسئلة المتكررة

32

 .IIموارد المدرسة

35
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36

 .IIقسم التوقيع

37

 .IIاألمان

15
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 .Iالمعلومات العامة الخاصة بالمدرسة
البخاخات/المرشات
نظرً ا لوجود حاالت مصابة بالحساسية والربو ،ممنوع استخدام أي البخاخات أو منتجات الرش (بما في ذلك العطور) داخل
المبنى .يجب أن تكون جميع مزيالت رائحة العرق ال تعمل بالبخ.
بعد المدرسة
ال يُسمح للطالب بالبقاء بعد انتهاء اليوم الدراسي إال إذا بقوا مع أحد المعلمين أو لمشاركتهم في إحدى األندية/األنشطة .يذهب
جميع الطالب ممن يركبون الحافلة المتأخرة إلى الكافيتريا النتظار الحافالت المتأخرة فقط بعد أن تدق األجراس في تمام الساعة
 3:00عص ًرا .لن يُسمح للطالب الذين يغادرون مالعب المدرسة في نهاية اليوم الدراسي ( 2:05عص ًرا) ويعودون إلى المبنى
بركوب الحافالت المتأخرة.
جدول األعمال
سيحصل كل طالب على دفتر جدول أعمال في اليوم األول أو الثاني من المدرسة .يستخدم الطالب هذه األداة التنظيمية في تسجيل
الواجبات المنزلية ،واالمتحانات/االختبارات ،والمشاريع ،واألحداث المهمة .تبلغ تكلفة استبدال دفتر جدول األعمال المفقود 7
دوالر.
االجتماعات المدرسية
ضا .قد يتم عقد
تُعد االجتماعات المدرسية جز ًءا منتظ ًما من برنامج المدرسة وتقام على هذا النحو لتكون تعليمية وترفيهية أي ً
بعض هذه االجتماعات لالحتفال باألعياد الوطنية بينما توضح أخرى اللوائح واإلجراءات الخاصة بالمدرسة أو يتم فيها تمييز
الطالب لما يحققونه من إنجازات بارزة .تخلق هذه االجتماعات المدرسية الفرص للطالب لتعلم السلوك الرسمي للتعامل مع
الجمهور .لذلك ،أثناء هذا النوع من النشاط ،يُتوقع أن يقوم الطالب بما يلي:





السير إلى قاعة االجتماعات بسرعة وبهدوء ،مع البقاء مع الفصل الخاص بهم.
إعطائهم االهتمام واالنتباه الكامل للبرنامج .ال يُسمح بالكالم بمجرد أن يبدأ البرنامج.
البقاء في وضع الجلوس عندما ينتهي البرنامج وإتباع التعليمات التي يصدرها عضو هيئة التدريس المسؤول.
سيطلب من الطالب الذين ال يتصرفون بشكل مالئم في االجتماعات المدرسية المغادرة وقد يتم استبعادهم من االجتماعات
المدرسية الالحقة.

إرشادات الحضور
تدرك المدرسة المتوسطة أن الحضور وااللتزام بالمواعيد مسؤوليتان يشترك فيهما أولياء األمور/األوصياء والمدرسة ،واألهم
من ذلك الطالب .كي يحقق الطالب االستفادة من التعليم المقدم في المدرسة ،عليه أن يلتزم الطالب بالحضور .يتحمل الطالب
مسؤولية الوصول إلى المدرسة وفصولهم الدراسية الفردية في الوق المحدد .يجب أن يكون الطالب في المدرسة ،أو النشاط
المتعلق بالمدرسة (كالرحلة الميدانية) ،لمنتصف اليوم الدراسي على األقل ليتم احتسابه حاض ًرا.
الطالب الذي يتغيب عن المدرسة ثمانية أيام في الفصل الدراسي بدون عذر طبي سيتم االتصال به من مسؤول الموارد بالمدرسة.
يجوز لمسؤول الموارد بالمدرسة إحالة الطالب إلى محكمة أحداث ديدهام بموجب قانون ( lRCاألطفال المحتاجون لمساعدة)
للتغيب عن المدرسة .في حالة تغيب الطالب بدون عذر طبي لمدة تزيد عن خمسة وعشرون يو ًما في العام الدراسي ،يجوز أن
يُحرم الطالب من االنتقال إلى الصف الدراسي التالي .سيتم تسجيل الحضور اليومي داخل غرفة الصف (النشاط) .يجب أن يكون
الطالب في مقاعدهم في غرف الصف (النشاط) قبل أن يدق الجرس في تمام الساعة  7:25صباحً ا.
س يلتقي الطالب الذين يتغيبون عن المدرسة خمسة أيام لفترتين أو أكثر ،دون عذر طبي ،بنائب مدير المدرسة لوضع خطة عمل من
أجل حل مشكلة الحضور هذه .بعد التأخر للمرة الثالثة في أي مدة محددة ،سيتم اتخاذ إجراء ضد الطالب نتيجة لكل تأخر إضافي.
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استخدام الحمامات
من المتوقع أن يستخدم الطالب الحمام إما بين الحصص أو أثناء فترة تناول الغداء .يجب على الطالب أن يستأذن مشرف قاعة
تناول الغداء الستخدام الحمام .إذا احتاج الطالب إلى استخدام الحمام أثناء الحصص الدراسية ،فيجب عليه استئذان المعلم ،وتسجيل
الخروج في السجل المخصص لدخول الحمام ،والمرور في القاعة.
قبل المدرسة
يجب أال يصل الطالب إلى المدرسة قبل تمام الساعة  7:10صباحًا .ال يوجد إشراف داخل المبنى قبل هذا التوقي وال تكون
المدرسة مسؤولة عن ضمان سالمة الطالب.
قبل دخول غرفة الصف (النشاط) ،ينبغي على جميع طالب الصفين السادس والسابع تقديم تقرير إلى صالة األلعاب الرياضية في
حالة وصولهم إلى المدرسة قبل تمام الساعة  7:20صبا ًحا .ويقدم طالب الصف الثامن التقرير إلى الكافيتريا .سمح للطالب
بالذهاب إلى خزانات المالبس الخاصة بهم في تمام الساعة  7:20صبا ًحا.
قواعد ركوب الحافلة
النقل بالحافالت من وإلى المدرسة هو امتياز لجميع الطالب المؤهلين وفقًا لقواعد ولوائح لجنة مدرسة نوروود ( o.oooi
 )eliooi loyyhuuوقوانين كومنولث بوالية ماساتشوستس .الحافلة المدرسية هي امتداد للمدرسة نفسها والقواعد المتعلقة
بالسلوك داخلها هي نفسها القواعد المتبعة في المدرسة .يجب أن يتفهم الجميع أن حق الطالب في ركوب حافلة المدرسة هو حق
مشروط يعتمد على السلوك الجيد .من المتوقع أن يلتزم جميع الطالب بما يلي:




إحضار تصريح ركوب الحافلة معهم يوميًا 
ركوب الحافلة المخصصة لهم فقط (كما هو محدد في التصريح الخاص بهم) 
الوقوف بعيدًا عن الطريق أثناء انتظار وصول الحافلة 
االمتناع عن رمي األشياء أو التصرف بطريق ٍة غير الئقة في موقف الحافالت 
ركوب الحافلة والنزول منها فقط في المواقف المجدولة بشكل منتظم 
دخول الحافلة بطريق ٍة منظمة ،والذهاب إلى المقعد مباشرةً واالستمرار في الجلوس حتى يتم الوصول إلى
الوجهة المقصودة 
إبقاء الذراعين واليدين والساقين داخل الحافلة 
إبقاء جميع المواد (الكتب ،والمعدات الرياضية ،واآلالت الموسيقية ،وما إلى ذلك) خارج ممر الوسط بالحافلة 
االمتناع عن التدخين في أي حافلة مدرسية 
االمتناع عن تناول المأكوالت أو المشروبات في الحافلة المدرسية 
االمتناع عن السلوك غير الالئق ،أو الصراخ ،أو رمي األشياء داخل الحافلة 
االمتناع عن رمي المخلفات أو تشويه الحافالت 
داع 
االمتناع عن لمس أي معدات سالمة في الحافلة بال ٍ
استخدام باب الطوارئ فقط في ظروف الطوارئ الحقيقية 

بشكل مؤق أو دائم.
التالميذ الذين يفشلون في فهم مسؤولياتهم عند ركوب الحافالت المدرسية قد يفقدون امتياز ركوب الحافلة
ٍ
السلوك داخل الكافيتريا
ً
من المتوقع أن يذهب الطالب مباشرة إلى الكافتيريا في الوق المحدد لتناول وجبة الغداء .عند الوصول إلى الكافتيريا ،يجلس
الطالب وينتظرون حتى يتم تجهيز الطاولة الخاصة بهم لطلب وجبة الغداء .من المتوقع أن يلتزم جميع الطالب باألدب،
وممارسة سلوكيات جيدة على الطاولة وتنظيفها بأنفسهم بعد تناول الطعام .قد يؤدي أي سلوك غير الئق إلى تحديد مكان جلوس
الطالب في الكافتيريا ،أو ربما استبعاده من تناول الغداء في الكافتيريا لفترة من الزمن.
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الهواتف المحمولة واألجهزة اإللكترونية األخرى
يُسمح باستخدام الهواتف المحمولة وأجهزة الوسائط اإللكترونية في مبنى المدرسة ولكن يجب إغالقها وتخزينها في خزانات
الطالب قبل بدء حصة النشاط .ممنوع منعًا باتًا استخدام الهواتف المحمولة والكاميرات ،و/أو األجهزة اإللكترونية أثناء اليوم
الدراسي .ستخلي مدارس نوروود العامة مسؤوليتها عن الهواتف المحمولة أو األجهزة اإللكترونية المفقودة أو المسروقة.
اجتماعات الفصول الدراسية
سيتم تحديد موعد االجتماعات على مستوى الصف الدراسي حسب الحاجة .تعطي هذه االجتماعات اإلدارة والمستشارين الفرصة
لحل القضايا على مستوى الصفوف الدراسية و/أو على مستوى المدرسة والتي تكون مهمة لسالمة الطالب ونجاحهم.
حفالت الرقص تحت رعاية SMC
يُسمح فقط للطالب المسجلين حاليًا في مدرسة كواكلي المتوسطة ( )loohi lhiii eliooiبحضور حفالت الرقص .أثناء
إقامة حفلة الرقص ،من المتوقع أن يلتزم الطالب بإتباع قواعد المدرسة كافة .سيتم االلتزام بقواعد الزي المدرسي وقواعد السلوك
التي تنطبق على حفالت الرقص المدرسية بصرامة .ال يُسمح بأي مأكوالت أو مشروبات في حفالت الرقص .ال يُسمح للطالب
ا لذين يغادرون حفلة الرقص بالعودة .يجب على الطالب التنظيم كي يتم انتقاؤهم من قبل أحد أولياء األمور أو األوصياء على الفور
في نهاية الوق المحدد .يجب على أي طالب يغادر حفلة الرقص قبل نهاية الوق المحدد أن يكون لديه مرافق بالغ يتحدث إلى
مرافق حفلة الرقص قبل المغادرة.
قواعد الزي الرسمي
ترى لجنة مدرسة نوروود أن قواعد الزي المدرسي الخاصة بالمدارس المتوسطة ضرورية لتوفير السالمة ،ومنع الفوضى
والخلل ،وتسهيل العملية التعليمية .ولذلك ،من أجل الحفاظ على مستويات مناسبة من الصحة ،والسالمة ،والنظافة ،واالستشارة،
والمدخالت من لجنة دليل الطالب ومجلس مدرسة كواكلي المتوسطة (( )loohi lhiii eliooiتتكون من الطالب،
والمعلمين ،وأولياء األمور وأفراد المجتمع ،واإلدارة) ،فقد تم اعتماد قواعد الزي المدرسي التالية:
يجب على الطالب ارتداء الزي المدرسي على النحو المصممة بها .يجب أن يظهر الزي المدرسي للطالب االحترام الذي نحث
أنفسنا واآلخرين على التحلي به .بما أن الوظيفة األساسية للمدرسة تعليمية ،وليس ترفيهية أو اجتماعية ،يجب أن يكون الزي
المدرسي للطالب مالئ ًما لبيئة المدرسة وال يجب أن تخرج عن هذا النطاق .إذا كان صحة الطالب وسالمته معرضة للخطر أو إذا
اضطرب النظام المالئم للمدرسة بارتداء أحد الطالب زي مخالف ،فسيتم إحالته إلى نائب مدير المدرسة وقد يتم إرجاعه إلى منزله.
سينتج عن الفشل المستمر في االمتثال لقواعد الزي المدرسي الخاصة بمدرسة كواكلي المتوسطة ()loohi lhiii eliooi
الفصل من المدرسة وإيقاف االجتماع مع مدير المدرسة أو من ينوب عنه.
تحتفظ اإلدارة بالحق في تحديد ما إذا كان زي معين غير مناسب في مبنى المدرسة .يتعين تحديد الزي غير المناسب ،ولكن ال
يقتصر على ،أي مالبس تظهر أو تروج ،بالصور أو الكلمات ،أي بذاءة ،أو لغة مسيئة أو مهينة؛ أي منتج من منتجات التبغ أو
استخدام منتج من منتجات التبغ؛ أي منتج كحولي أو استخدام أي منتج كحولي؛ المواد ذات الطبيعة الجنسية الصريحة كان أو
الضمنية؛ أي مادة غير قانونية أو استخدام المواد غير القانونية؛ أعمال العنف الفعلية أو الضمنية؛ المواد التي قد تتسبب في إحداث
خلل في السياق العنصري ،أو الديني ،أو العرقي ،أو غير ذلك.
 الحماالت الرقيقة
 البلوزات الساقطة عن الكتف
 القمصان البارزة لعضالت الجسم
 المالبس عارية البطن
 النظارات الشمسية
 القبعات







أغطية الرأس
عصابات الرأس
األقنعة
أساور سبايكي (ببروزات حادة)
السالسل الثقيلة
سراويل البيجامة

ال يُسمح بارتداء من المالبس اآلتية:
 مالبس علوية بدون أكمام (تانك توب)
 مالبس علوية مجوفة بدون أكمام
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الشباشب

يجب أن تبقى القبعات في خزانات المالبس .يجب عدم إظهار أي مالبس داخلية من أي نوع (السراول الداخلية ،حماالت الصدر).
طلب م ن الطالب االمتناع عن ارتداء المالبس القصيرة للغاية ،أو التي تظهر حافة الرداء بشكل كبير ،أو المالبس الضيقة للغاية،
أو المالبس التي تسمح بالكشف المفرط عن أفخاذ الشخص أو الصدر أو البطن .يجب أن يكون طول السراويل (الشورتات)،
والتنانير ،والفساتين أطول من أطراف األصابع ،عند محاذاة األذرع على جانب الجسم.
اإلجراءات التأديبية التي يتم اتخاذها عند انتهاك قواعد الزي المدرسي
إذا كان انتهاك قواعد الزي المدرسي بال ًغا ،فسيُطلب من الطالب تغيير مالبسه أو سيتم إرساله إلى المنزل لتغييرها.
بالنسبة النتهاكات قواعد الزي المدرسي بشكل غير مفرط:
الصف األول :سيُطلب من الطالب تغيير المالبس وعدم ارتداء هذه المالبس مرة أخرى
الصف الثاني :سيقوم الطالب بتغيير مالبسه وسيصدر في حقه أمر احتجاز في المكتب في المخالفة الثالثة
والمخالفات الالحقة :فصل مؤق ليوم واحد لعدم االمتثال للقواعد
يجب االحتفاظ بجميع المعاطف أو السترات أو سترات التزلج أو المالبس الخارجية المشابهة في خزانة الطالب .إذا رأى المعلم أن
حاالت الطقس باردة في الفصول الدراسية ،فيجوز عمل استثناءات.
ال يجوز أن يتم تطبيق قواعد الزي المدرسي هذه لدرجة تجعله يتعارض مع الشعائر الدينية أو حالة طبية موثقة.
األحداث المسائية (الحفالت الموسيقية والمسرحيات وما إلى ذلك)
تمتلك مدرسة كواكلي المتوسطة ( )loohi lhiii eliooiالعديد من البرامج المسائية (المسرحيات ،والمسرحيات
الموسيقية ،والحفالت الموسيقية) التي يتم عرضها على مدار العام الدراسي إلى طالب مدرسة  lleوعامة الجمهور .من المتوقع
أن يبقى الطالب حتى نهاية األداء ما لم يغادر مع ولي األمر/الوصي .من المتوقع أن يتصرف الطالب بنفس السلوك كما لو كانوا في
إحدى االجتماعات المدرسية – وهذا يشمل االستماع ،والمشاهدة بهدوء والتصفيق في األوقات المناسبة .تنطبق قواعد الزي
المدرسي وقواعد السلوك على جميع األحداث المسائية.
المساعدة اإلضافية
سيسعد المعلمون أن يقدموا المساعدة للطالب بعد انتهاء اليوم الدراسي .يخصص كل معلم فترة مسائية واحدة على األقل كل أسبوع
لتقديم المساعدة اإلضافية .سيوضح المعلمون للطالب متى سيكونوا متاحين للبقاء.
الرحالت الميدانية
الرحالت الميدانية هي مثل أي يوم دراسي آخر إال أن التعلم يجري خارج الحرم المدرسي .تمثل الرحالت الميدانية جز ًءا مه ًما في
البرنامج التربوي الخاص بك ،ويتوقع منك أن تتصرف كما لو كن في المدرسة .التصرف المسؤول في الرحالت الميدانية له
أهمية خاصة ومتوقع .قد يؤدي سوء السلوك في الرحالت الميدانية إلى فقدان امتيازات الرحالت الميدانية أو اإلجراءات التأديبية
األخرى.
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األروقة
يتم التحكم في حركة المرور في مداخل المدرسة على النحو األفضل من خالل التعاون والتوافق مع أجسام الطالب .من المتوقع أن
يسير الطالب على الجانب األيمن من المدخل .غير مسموح بالجري في أي وق .
الواجبات المنزلية
الواجبات المدرسية هناك أسباب كثيرة وراء تخصيص الواجبات المدرسية .القليل منها ما يلي:
لتعزيز التعلم في المدارس من خالل الممارسة والتطبيق.
لتشجيع المبادرة ،واالستقالل ،والمسؤولية.
إلثراء تجربة المدرسة من خالل األنشطة المنزلية ذات الصلة.
لتنمية اإلدراك ،والقدرة على القراءة ،ومهارات إدارة الوق .
يجب أن يتوقع الطالب تلقي الواجبات المدرسية بشكل يومي .سوف يختلف الوق الالزم إلتمام الواجبات المدرسية اليومية لكل
ضا التخطيط لقضاء الوق في دراسة المواد الالزمة ومراجعتها إلتقان المحتوى .تنظيم الوق مهم .ال
طالب .ينبغي على الطالب أي ً
ينبغي أن تترك التقارير أو المشاريع طويلة األجل حتى اللحظة األخيرة .سيقوم المعلمون بتنسيق الواجبات والمشروعات المدرسية
على النحو األفضل.
إ ذا احتاج الطالب إلى المساعدة في الواجبات المدرسية ،فيجب عليه طلب المساعدة من المعلم .من المتوقع أن يحتفظ الطالب
بسجل يتضمن جميع المهام المدرسية في دفتر جدول األعمال الخاص به.
معايير االمتياز
سيتلقى الطالب ممن يحصلون على  90أو أكثر في جميع المواد الدراسية ولم يسبق لهم الحصول على درجات غير مرضية
االمتياز األول.
سيتلقى الطالب ممن يحصلون على  80أو أكثر في جميع المواد الدراسية ولم يسبق لهم الحصول على درجات غير مرضية
االمتياز الثاني.
استخدام الخزانة
ً
يخصص لكل طالب خزانة وقفل للعام الدراسي .تكون هذه الخزانة عادة بالقرب من غرفة الصف (النشاط) وتكون مخصصة
لتخزين الكتب ،والمواد المستخدمة داخل الفصل ،والسترات ،واألشياء األخرى المسموح بإحضارها داخل المدرسة .رجاء العلم أنه
على الرغم من أن الخزانة مخصصة كي يستخدمها الطالب للعام الدراسي ،إال أنها تبقى جز ًءا من ممتلكات المدرسة ،وبالتالي يمكن
تفتيشها من قبل العاملين في المدرسة دون موافقة الطالب.
العمل التعويضي
عندما يتغيب الطالب عن المدرسة ،يجب تعويض ما فاته من أعمال دراسية .وتقع على عاتق الطالب مسؤولية معرفة المهام
وإنجازها .يمكن العثور الواجبات المنزلية من خالل االرتباط المخصص للواجبات المدرسية على موقع الويب الخاصة بالمدرسة.
ينبغي وضع ترتيبات محددة إلنجاز المهام المدرسية والقيام بالعمل التعويضي خالل يومين بعد العودة من الغياب إلى المدرسة.
سيمنح كل معلم مدة محددة من الوق الستكمال العمل التعويضي .وسيتم تحديد ذلك من خالل طول مدة الغياب وظروفه.
سياسة الترقية
سيحتاج الطالب الذين يرسبون في ماجتين من المواد األكاديمية الرئيسية (اللغة اإلنجليزية ،والرياضيات ،والدراسات
االجتماعية ،والعلوم) إلى حضور المدرسة الصيفية لتلبية معايير االنتقال إلى المستوى التالي .سيتم استبقاء الطالب الذي يرسب
في أكثر من مادتين من المواد األكاديمية إلعادة القيد.
في حالة تغيب الطالب بدون عذر طبي لمدة تزيد عن خمسة وعشرين يو ًما في العام الدراسي ،وقد يتم استبقاء الطالب إلعادة القيد.
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الفرق
ً
ً
يرغب المعلمون في مساعدة الطالب على إتقان وظيفتهم الرئيسية ،أال وهي التعلم .يُعد تكوين الفرق طريقة رائعة لتنفيذ ذلك.
يصبح كل طالب عض ًوا في الفريق ،تما ًما كما هو عضو في أسرته بالمنزل .يكون معلمو اللغة اإلنجليزية ،والرياضيات ،والعلوم،
والدراسات االجتماعية أعضاء المعلمين لكل فريق خاص بالطالب ويلتقون بانتظام لتخطيط األنشطة األكاديمية ومساعدة كل طالب
لتحقيق أفضل النتائج الممكنة .يجوز أن تمارس الفرق األنشطة خارج الفصل الدراسي ،مثل الرحالت الميدانية واالجتماعات
المدرسية الخاصة .تعطي هذه األنشطة الطالب فرصة أكبر للتفاعل مع الطالب في فريقهم.
الهواتف والرسائل
خالل اليوم الدر اسي ،من المتوقع أن يكون الطالب داخل الفصل ،يتعلمون ،ويشاركون في األنشطة داخل الفصل .تبذل المدرسة
جهدًا في تقليل كل ما يؤدي إلى انقطاع الفصول الدراسية إلى أدنى حد ممكن .لذا ،نطلب من أولياء األمور/األوصياء أال يتوقعوا من
المدرسة تسليم الرسائل خالل اليوم الدراسي ما لم تكن عند حاالت الطوارئ .في بعض الحاالت ،يمكن استخدام أوقات اإلعالن
الصباح وبعد الظهر في إرسال تقارير الطالب إلى المكتب الرئيسي اللتقاط الرسائل.
يجب امتناع الطالب عن إجراء المكالمات الهاتفية أثناء اليوم الدراسي .إذا حدث ظروف طارئة ويحتاج فيها الطالب إلى
استخدام الهاتف ،فيتعين عليه الحصول على إذن كتابي من المعلم .فقط بعد حصول الطالب على اإلذن الكتابي ،يجوز له استخدام
الهاتف الموجود داخل غرفة نائب مدير المدرسة .يجوز أن يؤدي إجراء المكالمات الهاتفية أثناء اليوم الدراسي (من هاتف
شخصي أو عام) دون إذن من أحد أعضاء هيئة التدريس إلى اتخاذ إجراءات تأديبية .ينبغي إجراء المكالمات الهاتفية لحاالت
الطوارئ فقط.
الكتب الدراسية
سيحصل الطالب كل عام على عد ٍد من الكتب الستخدامها في الفصول الدراسية المختلفة .تمنح المدرسة الطالب هذه الكتب ،تما ًما
كما تفعل المكتبة .من المتوقع أن يقوم جميع الطالب بتغليف الكتب المدرسية واستبدال غالف الكتاب في حالة تلفه خالل العام
الدراسي .قد تكون أغلفة الكتب المجانية متوفرة في المكتب الرئيسي .في حالة فقدان الكتاب أو تلفه ،يتحمل الطالب أو ولي األمر
مسؤولية االستعاضة.

.II

الخدمات الصحية

يقدم جميع األطفال (من مرحلة رياض األطفال إلى الصف الثاني عشر) نتيجة اختبارات السل أو تقييم مخاطر السل قبل التحاقهم
بمدارس نوروود العامة (.) o.oooi ptlihl eliooiN
يتطلب الفصل  ،76القسم  ،15من القوانين العامة لوالية ماساتشوستس اآلن التطعيم الناجح ضد الدفتيريا ،والتيتانوس،
والسعال الديكي ،وشلل األطفال ،والحصبة ،والنكاف ،والحميراء ،والتهاب الكبد ،والجدري بواسطة التطعيم أو شهادة
الطبيب.
تكون ممرضة المدرسة مسؤولة عن برامج الفحص الصحي في المدرسة المتوسطة .يتم فحص جميع طالب الصف السابع سنويًا
لمعرفة مشاكل الرؤية والسمع .ستخطر الممرضة أولياء األمور/األوصياء بهؤالء األطفال الذين ال ينجحون في فحص الرؤية
والسمع .سيتم إحالة طفلك إلى طبيب األطفال ،أو طبيب العيون الخاص بك ،أو عيادة الرمد التابعة
إلدارة نوروود للصحة العامة.
يتم كذلك إجراء الفحص الوضعي في جميع الصفوف داخل المدرسة المتوسطة .عالوة على ذلك ،يحصل جميع طالب الصف
السابع على مؤشر كتلة الجسم ( )IlIومقياس النسبة المئوية المقابلة المحسوبة .سيتم إرسال تقرير خاص بكل طالب عن مؤشر
كتلة الجسم ،والنسبة المئوية ،وغيرها من المعلومات ذات الصلة ،إلى ولي األمر/الوصي بالبريد أو كتابيًا .يتم إعطاء أولياء
األمور/األوصياء القانونيين فرصةً لقديم طلب كتابي بعدم مشاركة أطفالهم في البرامج.
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تطلب مدرسة نوروود العامة ( ) o.oooi ptlihl eliooiحسب القانون من كل طالب يلتحق بالصف السابع والطالب الجدد
إجراء فحص بدني وأحدث تطعيمات حصل عليها الطالب .االستثناء الوحيد الذي يمكن عمله يكون ألسباب أو دوافع دينية .لن يُسمح
للطالب الذي يفشل في االمتثال لهذه السياسة بالحضور في المدرسة .سيتم احتساب الغياب من المدرسة لهذا السبب وفقًا لسياسة
الغائبين .يجب على الطبيب الخاص بالطالب استكمال التقرير وإعادته إلى ممرضة المدرسة قبل  1أكتوبر .يجب على هؤالء
الطالب الذين ال يستطيعون تحمل تكاليف الفحص البدني االتصال بممرضة المدرسة.
قد ينتج عن عدم االلتزام بأي من اللوائح الخاصة بالخدمات الصحية عدم السماح للطالب بالحضور في المدرسة حتى يتم
استيفاء اللوائح.
الرتِجاج
حاالت ا ْ
االرتِجاج؟
ما هي حاالت ْ
تعرف حالة االرْ تِجاج بأنها إصابة في المخ .تحدث حاالت االرْ تِجاج نتيجة اصطدام أو ضربة على الرأس .حتى
"الدق" ،أو "االصطدام" ،أو ما يبدو أنه اصطدام بسيط أو ضربة خفيفة على الرأس يمكن أن تشكل خط ًرا .ال يمكنك رؤية حالة
االرْ تِجاج .يمكن أن تظهر عالمات حالة االرْ تِجاج وأعراضها بعد اإلصابة مباشرةً أو قد ال تظهر أو تالحظ حتى أيام أو أسابيع بعد
اإلصابة .في حالة إبالغ طفلك عن أي أعراض لالرْ تِجاج ،أو إذا الحظ األعراض بنفسك ،فتوجه إلى الرعاية الطبية على الفور.
االرتِجاج وأعراضه؟
ما هي عالمات ْ
المات يالحظها أولياء األمور أو األوصياء (إذا تعرض طفلك لصدمة أو ضربة على الرأس أثناء ممارسة إحدى األلعاب ،فابحث
عن أي من العالمات واألعراض التالية لالرْ تِجاج):
• اإلصابة بالدوار أو الدوخة • االرتباك من الواجب المدرسي أو الشخص ذي المنصب • نسيان التوجيهات • عدم الشعور بالثقة
في النفس أثناء اللعبة ،أو النتيجة ،أو أمام الخصم • ثقل في الحركة • اإلجابات عن األسئلة ببطء • فقدان الوعي (حتى لو لفترة
قصيرة) • ظهور تغييرات في السلوك أو الشخصية • عدم القدرة على تذكر األحداث التي وقع قبل الضربة أو السقوط • عدم
القدرة على تذكر األحداث التي وقع بعد الضربة أو السقوط
األعراض التي يقوم الرياضي باإلبالغ عنها :الصداع أو الضغط في الرأس • الغثيان أو القيء • المشاكل في التوازن أو الدوار •
الرؤية المزدوجة أو الضبابية • الحساسية للضوء • الحساسية للضوضاء • الشعور بالثقل ،والضبابية ،والترنح • المشاكل في
التركيز أو الذاكرة • االرتباك • عدم الشعور بحالة جيدة
باالرتِجاج؟
كيف يمكنك مساعدة طفلك في منع اإلصابة
ْ
تختلف كل رياض ٍة عن األخرى ،ولكن هناك خطوات يمكن ألطفالك اتخاذها لحماية أنفسهم من االرْ تِجاج • .التأكد أنهم يتبعون
قواعد المدرب الخاص بهم للسالمة وكذلك قواعد الرياضة • .تشجيعهم على ممارسة رياضية جيدة في جميع األوقات • .تأكد أنهم
يرتدون معدات الوقاية المناسبة لنشاطهم الرياضي (مثل الخوذات ،والبطانات ،وواقيات القدم ،وأي واقيات للعين والفم) .يجب أن
وبشكل صحيح • .معرفة عالمات االرْ تِجاج
تكون معدات الوقاية مالئمة بشكل صحيح ،يتم صيانتها جيدًا ،ويتم ارتداؤها باستمرار
ٍ
وأعراضه.
االرتِجاج؟
ما اإلجراءات التي ينبغي عليك اتخاذها إذا كنت تعتقد أن طفلك يعاني من ْ
 .1اطلب الرعاية الطبية على الفور .سيتمكن أخصائي الرعاية الصحية من تحديد مدى خطورة حالة االرْ تِجاج والوق اآلمن الذي
يمكن لطفلك الرجوع فيه إلى ممارسة الرياضة.
 .2إبعاد طفلك عن اللعب .تستغرق حاالت االرْ تِجاج وقتًا طويالً للشفاء .ال تسمح لطفلك بالعودة إلى اللعب حتى يقول أخصائي
ب جدًا—بينما يكون المخ في مرحلة
الرعاية الصحية أن األمور على ما يرام .بالنسبة لألطفال الذين يعودون للعب في وق ٍ قري ٍ
الشفاء — تزداد لديهم مخاطر اإلصابة بحالة ارْ تِجاج ثانية .يمكن أن تكون حاالت االرْ تِجاج الثانية أو الالحقة خطيرة جدًا .يمكن
أن تسبب تلفًا دائ ًما في المخ ،مما يؤثر على طفلك مدى الحياة.
ارتِجاج أصاب طفلك في اآلونة األخيرة .يجب على المدربين معرفة ما إذا كان طفلك قد أصيب
 .3أخبر مدرب طفلك عن أي ْ
بحالة ارْ تِجاج في اآلونة األخيرة أثناء ممارسة أي رياضة .قد ال يكون مدرب طفلك على علم بحالة االرْ تِجاج التي أصيب بها
طفلك في رياضة أخرى أو نشاط آخر ما لم تخبره بنفسك.
للحصول على معلومات أكثر تفصيالً حول االرْ تِجاج وإصابة المخ الرضحي ,زر الموقع اإللكترونيuuu./i/.og./dc.www :
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عيادة األسنان
يتم إجراء فحص على أسنان الطالب في الصف السادسفي مكتب الممرضة كل عام .يفحص طبيب األسنان التابع للمدرسة أسنان
الطالب .يتم إعطاء أولياء األمور/األوصياء القانونيين فرصةً لقديم طلب كتابي بعدم مشاركة أطفالهم في البرامج .يفحص طبيب
األسنان بالمدرسة الطالب ويقوم بإحالة الطالب إما إلى طبيب األسنان الخاص بهم وإما طبيب األسنان التابع للمدرسة للرعاية
الوقائية.
االنصراف
في حالة المرض أو اإلصابة ،يتم إعطاء إذن انصراف فقط بواسطة ممرضة المدرسة أو اإلدارة .تتطلب كل حاالت االنصراف
األخرى تقديم طلب خطي من ولي األمر/الوصي .يجب أن تأتي طلبات االنصراف من الهاتف الموجود في مكتب ممرضة
المدرسة ،وليس المكتب الرئيسي أو مكتب نائب مدير المدرسة .سيكون هناك عواقب إذا لم يتصل الطالب من مكتب الممرضة.
المعلومات الصحية من قسم التمريض
يُرجى الرجوع إلى صفحة ممرضة مدرسة نوروود العامة لمعرفة المعلومات الصحية الموسمية المفيدة التي تؤثر على الطالب
واألسر.
اإلصابات خالل العام الدراسي
نطلب أم ًرا كتابيًا من الطبيب عن أي إصابة تتطلب أجهزة تكيفية مثل القوالب ،أو الجبائر ،أو العكازات .تتطلب جميع اإلصابات
التي تؤثر على الحركة ،أو الكتابة ،أو القدرة على حمل الكتب ،أو المشاركة في التربية الرياضية ،أو التي تستلزم استخدام المصعد
مذكرة من الطبيب .كما تلزم أيضً ا مذكرة من الطبيب لإلشارة إلى الوق الذي يستطيع فيه الطالب العودة إلى الصالة
الرياضية/األنشطة الرياضية و/أو لإلشارة إلى المساعدة لم تعد مطلوبة.
األدوية التي يتم صرفها بوصفة طبية/األدوية التي يتم صرفها بدون وصفة طبية
وفقًا لقانون والية ماساتشوستس ،يجب توقيع استمارات الموافقة لجميع األدوية التي يتم صرفها بوصفة طبية وبدون وصفة طبية
التي يتناولها الطالب من قبل الطبيب المعالج وولي األمر/الوصي .يجب على ولي األمر/الوصي تسليم الدواء إلى ممرضة المدرسة
في علبته األصلية مع نموذجي الموافقة الموقع عليهما .الرجاء زيارة الممرضة لمعرفة النماذج المناسبة أو يمكن تنزيلها من موقع
اإلنترن الخاص بمدرسة نوروود العامة ( .) peسيخضع الطالب الذين في حوزتهم أي أدوية ليس مصروفة بوصفة طبية في
الحرم المدرسي إلجراءات تأديبية .يستثنى من ذلك فقط الطالب الذين يعانون من الربو والحساسية الشديدة التي تتطلب أجهزة
استنشاق لإلنقاذ أو أقالم اإلبينفرين لحاالت الطوارئ .يجب أن يكون لدى هؤالء الطالب أمر من الطبيب وإذن كتابي من ولي
األمر/الوصي يشير على وجه التحديد إلى أن "الطالب لديه إذن بحمل هذا الدواء وإعطائه لنفسه" .ستقوم ممرضة المدرسة بتقييم
الوضع وتوافق على األمر.
متى يتم إبقاء الطفل في المنزل
من األسباب األساسية إلبقاء طفلك في المنزل أو إرسال الممرضة للطالب إلى المنزل ما يلي:
 .1البرد ،والسعال ،وارتفاع درجة الحرارة أكثر من  37.8درجة مئوية ( 100درجة فهرنهاي )
 .2القيء ،واإلسهال ،وآالم المعدة
 .3الحمى مجهولة المنشأ
 .4التهاب الحلق ،والعدوى البكتيرية ،وداء السعفة ،التهاب الملتحمة ،والقوباء .جميع هذه األمراض معدية ويجب معالجتها
باألدوية لمدة ال تقل عن أربع وعشرين ساعة ولكن عادة ثمان وأربعين ساعة قبل العودة إلى المدرسة .سيساعد ذلك على
الحد من انتشار العدوى في مبنى المدرسة.
 .5يشير الطفح الجلدي بدون سبب إلى أسباب كثيرة ومختلفة ويجب فحصه بواسطة طبيب األطفال الخاص بك.
ينبغي أن يؤخذ الشعور باأللم على محمل الجد خاصة عند أطفالك الصغار .ينبغي تقييم آالم األذن ،وآالم اآلسنان ،والصداع .إذا
كان لديك أي أسئلة حول أي من المذكور أعاله ،فالرجاء االتصال بممرضة المدرسة و/أو تحقق مع طبيب األطفال الخاص بك.
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 .IIIسياسة الرعاية الصحية
سياسة الرعاية الصحية يلتزم قطاع مدرسة نوروود العامة ( ) o.oooi ptlihl eliooiبتوفير بيئة مدرسية تدعم الرعاية
الصحية لألطفال وتعزز من قدرتهم على التعلم من خالل دعم وتعليم الغذاء الصحي والنشاط البدني.
يسعى قطاع المدرسة جاهدًا إلى توفير التغذية والتربية البدنية لتعزيز عادات الغذاء الصحي والنشاط البدني مدى الحياة لجميع
الطالب في كل صف دراسي.
تضمن سياسة الرعاية الصحية ما يلي:
 يمتثل برنامج التغذية الخاص بالمدرسة بشك ٍل يومي لقوانين الوالية والقوانين الفيدرالية.
 تمتثل المنطقة التعليمية بقانون والية ماساشوستس"قانون يتعلق بنظام التغذية في المدرسة"
()l.2.s.l.111,N.222
 توفير التثقيف الغذائي لجميع الطالب.
 مساعدة األسر والمجتمع في الحصول على التثقيف الغذائي
 تشجيع التثقيف الغذائي في المجتمعات التابعة للمدرسة.
مجلس الصحة التابع للمدرسة:
 الحد من احتفاالت الفصول الدراسية
 التشجيع على خلو االحتفاالت/هدايا أعياد الميالد من الطعام
 عدم تشجيع المكافآت الغذائية
 االمتناع عن الحرمان من األنشطة الرياضية كعقوبة للطالب

 .IIأنشطة الطالب
يمكن للطالب االختيار من بين مجموعة متنوعة من األنشطة الجماعية التي يشاركون فيها .وفيما يلي أمثلة على األنشطة التي تم
تقديمها في الماضي .ليس هناك ما يضمن تقديم أي من هذه األنشطة في المستقبل .تعتمد عروض األنشطة الجماعية على عد ٍد من
العوامل بما في ذلك مستوى اهتمام الطالب ،واإلشراف ،والمساحة المتاحة.
األنشطة الجماعية – مفتوحة للطالب في جميع الصفوف

كرة الحزام
سباق الضاحية
كرة القدم
التنس
كرة السلة

ألعاب الجمنازيوم
الهوكي األرضي
السباحة
تنس الطاولة
سباق الضاحية

نادي الواجبات المدرسية
حلقة الفنون
دفتر أعمال السنة – الصف الثامن

أنشطة الكمبيوتر بعد اليوم الدراسي
نادي التصميم ثالثي األبعاد
مجلس الطالب
الجمعية الفخرية الوطنية للمتفوقين الصغار – الصفان السابع
والثامن

األنشطة األخرى

برنامج وساطة الرفاق

الطبق الطائر
األلعاب االولمبية
المصارعة
الكرة الطائرة

البولينج
نادي الصداقة

16

تحتفظ إدارة المدرسة بالحق في الحد من أو القضاء على قدرة الطالب على المشاركة في األنشطة اإلضافية خارج الدراسة
 و/أو النوادي في حالة عدم قيام الطالب بما يلي :
● حضور المدرسة بانتظام وفي الوق المحدد
● الحصول على درجة النجاح في كل مادة
● إظهار تحسن في االحتياجات أو بذل مجهود وأداء أفضل (في بطاقات التقارير)
● إظهار السلوك المناسب الذي ال يؤدي إلى الفصل من المدرسة أو غيره من اإلجراءات التأديبية الخطيرة
أنشطة الصف الثامن في نهاية العام الدراسي
يتوجب على طالب الصف الثامن استكمال س ساعات في خدمة المجتمع ،على النحو المحدد في برنامج شركاء في خدمة نوروود
ً
امتيازا وليس حقًا .يُرجى مالحظة
( )pI eكي يكونون مؤهلين للمشاركة في أنشطة نهاية العام الدراسي .تُعد هذه األنشطة
التالي:
 .1الطالب الذين يرتكبون أي جريمة يمكن أن تؤدي إلى الفصل من المدرسة أثناء العام الدراسي يجوز استبعادهم من
المشاركة في أنشطة نهاية العام.
 .2أي طالب يشارك في نزاع ،أو اعتداء بدني ،أو انتهاك من المستوى الرابع أثناء العام الدراسي سيتم استبعاده من واحدة
أو أكثر من أنشطة نهاية العام.
الطالب الذين ال يوفون بسياسة االنتقال إلى المستوى التالي لن يتم السماح لهم بحضور االحتفال المخصص بالنجاح وحفلة
الرقص التي تليها ويجوز استبعادهم من المشاركة في أي نشاط من أنشطة نهاية العام .ستكون أي استثناءات عما هو مذكور أعاله
وفقًا لتقدير إدارة المدرسة.

شركاء في خدمة نوروود ()P.I.N.S.
األهداف الفرعية :يتمثل هدفنا في تشجيع طالب الصف الثامن حتى يكونوا أعضاء فعالين في المجتمع من خالل الخدمة
التطوعية .ستؤدي مشاركتهم إلى خلق ارتباط أقوى بين الطالب ومدينة نوروود .من المقرر أن يحدد برنامج شركاء في خدمة
نوروود ( )p.I. .eاألسبقية للعمل التطوعي والذي ستتم إدارته في المدرسة الثانوية وما بعدها.
المتطلبات :أن يستكمل كل طالب في الصف الثامن ست ساعات من خدمة المجتمع .يجب تسجيل الساعات والموافقة عليها من
قبل موفري خدمة المجتمع .ستكون هذه الساعات واحدة من المؤهالت الثالثة (المواد األكاديمية ،والسلوك ،وبرنامج شركاء في
خدمة نوروود ( )p.I. .eالالزمة للمشاركة في أنشطة نهاية العام المخصصة للصف الثامن :رحلة للفصل إلى منتزه بحيرة
كانوبي وحفلة سمر بمناسبة نجاح الطالب وانتقالهم إلى المستوى التالي (عشاء وحفلة رقص).
كيفية الحصول على الساعات المعتمدة في برنامج شركاء في خدمة نوروود (.)S.I.I.C
 .1استكمال س ساعات من الخدمة على مدار العام الدراسي .يجوز أن تفي هذه الساعات من خالل المشاركة في
مختلف األنشطة.
 .2الحصول على أوراق االعتماد الخاصة ببرنامج  .p.I. .eمن المعلم المسؤول عن غرفة الصف (النشاط) .ملء
ورقة االعتماد الخاصة ببرنامج  .p.I. .eلكل نشاط تم استكماله.
 .3إعادة أوراق االعتماد الخاصة ببرنامج  .p.I. .eإلى المعلم المسؤول عن غرفة الصف (النشاط) .وسوف تحتفظ
بسجل لساعات خدمة المجتمع الكاملة الخاصة بك.
 .4يجب استكمال جميع الخدمات وتسليم جميع األوراق بحلول األسبوع األول من شهر مايو.
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قائمة مقترحة من فرص مشروعات الخدمة التطوعية المعتمدة*.
• مستشفى كاريتاس نوروود ()lo.huoN o.oooi oNPhuoi
• مدارس نوروود االبتدائية () o.oooi yi y iuo. eliooiN
• تدريب رياضات الشباب
• مخزن المواد الغذائية
• مركز المواطنين المسنين
• أنشطة مدينة نوروود
• األعمال الخيرية (تكون فعاليات مبادرة "  "R io eo. sheمقبولة بنا ًء على التحقق من البالغين)
• مكتبة موريل التذكارية
• مدرسة كواكلي المتوسطة ()loohi lhiii eliooi

*الرجاء االتصال بكل منظمة قبل الوق المحدد لالستفسار عن فرص المشاركة في األعمال التطوعية.

 .Iمدونة قواعد السلوك
توفر مدارس نوروود العامة ( ) o.oooi ptlihl eliooiNبيئةً آمنةً وممتعةً ،ومنظمةً حيث يتسنى للطالب التعلم ليصبحوا
صا مسؤولين من خالل تحديد االختيارات المناسبة .تعزز اإلرشادات التوجيهية للسلوك من بيئة تعلم إيجابية تخلو من اإلهانة،
أشخا ً
والتهديد ،والشغب ،والمعاملة السيئة من اآلخرين بينما يتم تأمين العواقب الطبيعية.
يكون فض النزاعات والصراعات جز ًءا عاديًا من المعيشة والذي يمكن استغالله كفرص ٍة لتعزيز معرفة الطالب والنمو
الشخصي .وبما أن الصراعات أمر ال مفر منه ،يكون تعلم مهارات فض النزاع ضروريًا لتحقيق النجاح طويل األجل للشباب.
لتوفير بيئ ٍة تعليمي ٍة ممتع ٍة ،ينبغي على الطالب تذكر أن السلوك الجيد يلعب دو ًرا رئيسيًا في الحفاظ على االحترام .وإن وجود
بيئة إيجابية له تأثير مؤكد على الطالب ،وأنه يسمح للمعلم بالتركيز على مساعدة الطالب في تحقيق إمكانات النمو التعليمية.
للوصول إلى التحلي بالسلوك الجيد والمحافظة عليه داخل مدرستنا ،يجب على الطالب ،وأعضاء هيئة التدريس ،وأولياء
األمور العمل بشكل تعاوني وجماعي لصالح المجتمع األكاديمي.
يتم تدريب اإلداريين على استخدام تقنيات حل النزاعات لتسوية الخالف .تُستخدم استراتيجيات التدخل واإلجراءات
التصحيحية بالتزامن مع نظام االنتهاك/النتيجة.
سيستخدم مستشارو التوجيه ،ومستشارو التسوية ،وأعضاء هيئة التدريس اآلخرين أيضًا خطط للتدخل وتسوية النزاعات لحل المشكالت
الشخصية التي تنشأ بين الطالب.

العواقب الموجهة النتهاك القوانين التأديبية
يجوز أن يخضع الطالب لإلجراءات التأديبية نتيجة ألي سلوك يعطل التدريس و/التعلم  ،ويسبب الفوضى ،ويتعدى على حقوق
اآلخرين ،أو أي سلوك غير آمن ،أو ينتهك أي من قوانين المدرسة .سوف تكون العواقب عادلة ،ومناسبة ،وغير مصممة إلحراج
الطالب.
يوضح الرسم البياني أدناه التطور العام للعواقب من الحد األدنى إلى الحد األقصى.
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سيتم االتصال بولي األمر ألي نتيجة تتطلب بقاء الطالب في المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي أو إخراجه من الفصول الدراسية.
إذا لزم األمر ،سيتم تحديد العواقب لليوم الدراسي التالي للسماح باتخاذ الترتيبات الخاصة بالنقل.
سيتم تحديد طبيعة أي عقوبة ومدتها مالبسات المخالفة والمخالفات السابقة التي ارتكبها الطالب.
الرسم البياني أدناه هو دليل وليس مصم ًما ليتضمن كل مخالفة ممكنة لقواعد المدرسة.

المستوى األول :تحذير  -احتجاز الطالب لدى المعلم و/أو في المكتب (االثنين-الخميس)
الحد األدنى
السلوك
العواقب
سلوكيات غير مقبولة داخل
الفصل أو المدرسة وتتعارض مع
احتجاز لدى المعلم
البيئة التعليمية اآلمنة المنظمة ،بما في ذلك
قبل وأثناء وبعد ساعات الدراسة.
تحذير
مظاهر ود غير مالئمة
تخطي أي احتجاز لدى المعلم (يجوز
احتجاز لدى المعلم و
للمعلم أن يطلب معل ًما إضافيًا
احتجاز في المكتب
احتجاز/اجتماع لحل أي
مشاكل مع الطالب).
الغش/السرقة األدبية/التزوير (لن
احتجاز لدى المعلم
يتم إصدار الدرجات األكاديمية)
تحذير ،إخطار
انتهاك سياسة قواعد الزي المدرسي
ولي األمر
احتجاز في المكتب
مغادرة الفصل بدون إذن
تأخير موثق لمدة أربع مرات أو أكثر عن
احتجاز في المكتب
المدرسة (الرجاء مراجعة اإلرشادات التوجيهية
اإلرشادات التوجيهية)
سلوك لفظي غير الئق يتسبب في إهانة اآلخرين
أو يقلل من شأن اآلخرين
انتهاك قواعد تناول المأكوالت في الفصل
الدراسي/الكافتيريا و
سياسة تناول المشروبات
انتهاكات قواعد استخدام األجهزة اإللكترونية و/أو
الهواتف
المحمولة( .سيتوجب على ولي األمر/الوصي
المجيء وأخذ الجهاز).
إساءة/مخالفة استخدام الكمبيوتر
إبالغ السائق عن سلوك ما في الحافلة
عدم االمتثال لقواعد المدرسة (مضغ
العلكة ،االحتفال بصخب ،إلخ)
الخروج من فناء المدرسة بدون إذن
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الحد األقصى
العواقب
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
احتجاز في المكتب،
الخاصة باألطفال الذين هم في
حاجة إلى الخدمات ()l I e

احتجاز في المكتب

فصل

احتجاز في المكتب

فصل

تحذير

فصل

احتجاز في المكتب،
فقدان امتيازات
تحذير ،إخطار
ولي األمر

إخطار الشرطة،
فصل
فقدان امتيازات
استخدام الحافلة

تحذير

فصل

احتجاز في المكتب

فصل

المستوى الثاني :الفصل داخل المدرسة (يوم  -خمسة أيام) .الطالب الذين يحصلون على فصل داخل المدرسة ( )ICCال يكونوا
مؤهلين للمشاركة في أي من برامج أو أحداث ما بعد اليوم الدراسي أثناء فترة الفصل من المدرسة.
الحد األقصى
الحد األدنى
السلوك
العواقب
العواقب
الفصل داخل المدرسة
فصل
()Iee
تكرار السلوكيات التي تم تناولها في المستوى األول
الفصل داخل المدرسة
فصل
()Iee
تخطي االحتجاز داخل المكتب
الفصل داخل المدرسة
،l I e
()Iee
الغياب عن الفصل/التهرب من المدرسة
فصل
الفصل داخل المدرسة
فصل
()Iee
رفض العدول عن انتهاكات قواعد الزي المدرسي
اإلحالة إلى الشرطة،
الفصل داخل المدرسة
انتهاك سياسة المنطقة التعليمية المتعلقة بالتنمر/التحرش
()Iee
فصل
(الرجاء الرجوع إلى السياسة في صفحة )20
اإلحالة إلى الشرطة،
الفصل داخل المدرسة
حيازة مواد مبتذلة أو تحريضية أو
()Iee
فصل
تدعو للعنصرية
اإلحالة إلى الشرطة،
الفصل داخل المدرسة
( ،)Ieeالتعويض
السرقة
فصل
الفصل داخل المدرسة
اإلحالة إلى الشرطة،
التخريب/الكتابة الجرافيتي على الجدران ،تدمير
( ،)Ieeالتعويض
فصل
الممتلكات
تكرار التحدي/العصيان
الفصل داخل المدرسة
فصل
()Iee
المفرط نحو أحد أعضاء هيئة
التدريس
الفصل داخل المدرسة
سلوك لفظي غير الئق يتسبب في إهانة اآلخرين
فصل
()Iee
أو يقلل من شأن أي من أعضاء هيئة التدريس
المواد الخطيرة التي قد تسبب إصابة
اإلحالة إلى الشرطة،
الفصل داخل المدرسة
لآلخرين أو تسبب اضطرابات خطيرة (مثل
()Iee
فصل
مؤشرات الليزر ،ومنتجات التبغ ،والوالعات،
وأبواق الهواء ،وما إلى ذلك)
اإلحالة إلى الشرطة،
الفصل داخل المدرسة
()Iee
التهديدات
فصل
الفصل داخل المدرسة
اإلحالة إلى الشرطة،
()Iee
التحرش الجنسي
فصل
20

المستوى الثالث :فصل خارج المدرسة (يوم -عشر أيام ) ،احتمال الفصل لمدة طويلة
الحد األدنى
السلوك
العواقب
تكرار السلوكيات التي تم تناولها في المستوى الثاني

فصل

توجيه لفظ سيء أو مبتذل
إلى أحد أعضاء هيئة التدريس

فصل

االعتداءات الجنسية

فصل

الشجار أو االعتداء الجسدي

فصل

االبتزاز

فصل
الفصل ،إحالة
إلى الشرطة

تهديد بوجود قنبلة

المستوى الرابع :الفصل خارج المدرسة ،احتمال الطرد الدائم
حيازة و/أو نقل و/أو استخدام أي
من المواد الخاضعة للرقابة ،بما في ذلك
الكحول أو الماريجوانا
حيازة سالح
االعتداء على أي عضو من أعضاء هيئة التدريس
بالمدرسة

21

الحد األقصى
العواقب
اإلحالة إلى الشرطة،
طويل األمد
فصل
اإلحالة إلى الشرطة،
طويل األمد
فصل
اإلحالة إلى الشرطة،
طويل األمد
فصل
اإلحالة إلى الشرطة،
طويل األمد
فصل
اإلحالة إلى الشرطة،
طويل األمد
فصل
طويل األمد
فصل

فصل،
اإلحالة إلى الشرطة

الطرد

فصل،
اإلحالة إلى الشرطة

الطرد

فصل،
اإلحالة إلى الشرطة

الطرد

اإلجراءات القانونية الواجبة
يجب أن تتاح جميع اإلجراءات القانونية الواجبة لجميع الطالب كلما حرموا من حقوقهم في التعليم من خالل االستبعاد من التعلم
داخل الفصول الدراسية العادية أو من األنشطة المدرسية ،بما في ذلك الفصل من المدرسة ،والطرد وسحب االمتيازات .ينطوي
الحق في اإلجر اءات القانونية الواجبة على الحق في االستماع العادل قبل اتخاذ أي من إجراءات االستبعاد المذكورة أعاله ،باستثناء
الفصل الطارئ لمدة يومين على النحو الموصوف في القوانين العامة .القسم  3/437حيث سيتم عقد جلسة استماع في غضون
يومين.
تهدف قواعد السلوك االنضباطي الخاصة بمدرسة نوروود العامة ( ) o.oooi ptlihl eliooiإلى أن تكون قواعد توجيهية،
وليس عقابية ،وتقوم على مبادئ االنضباط الوقائي واإليجابي .فهي تركز على معالجة أسباب سوء السلوك ،وحل النزاعات،
وتلبية احتياجات الطالب وإبقائهم في التعلم المدرسي .قد تختلف المخالفات التأديبية من مخالفات بسيطة إلى حوادث تنتهك القوانين
ويكون لها تأثير ضار كبير على الرعاية االجتماعية العامة في المدرسة .وبالمثل ،يجوز أن يطبق مدير المدرسة االستراتيجيات
التأديبية التي تبدأ من أنشطة التدخل مثل مقعد جديد للطالب أو إعطاء واجبات مدرسية حتى الطرد من المدرسة على حسب شدة
المخالفة.
فئات الفصل من المدرسة هي كما يلي:
الفصل داخل المدرسة يعني استبعاد الطالب من أنشطة الفصل الدراسي العادية ،ولكن ليس من مبنى المدرسة ،لمدة ال
تتجاوز عشرة ( )10أيام دراسية متتالية أو ال تزيد عن عشرة ( )10أيام دراسية بشكل متراكم الرتكاب الطالب مخالفات متعددة
خالل العام الدراسي .ال يجوز اعتبار االستبعاد فقط من المشاركة في األنشطة المنهجية اإلضافية أو أي حدث تح رعاية
المدرسة ،أو كالهما ،استبعاد من احتساب األيام الدراسية.
الفصل قصير األجل يعني استبعاد الطالب من دخول مبنى المدرسة والمشاركة في أنشطة الفصل الدراسي العادية لمدة
عشر ( ) 10أيام دراسية متتالية أو أقل .يجوز للمدير ،في تقديره ،أن يسمح للطالب بتنفيذ الفصل قصير األجل داخل المدرسة .ال
يجوز اعتبار االستبعاد فقط من المشاركة في األنشطة المنهجية اإلضافية أو األحداث التي تقام تح رعاية المدرسة ،أو كليهما،
استبعاد من احتساب األيام الدراسية.
الفصل طويل األجل يعني استبعاد الطالب من دخول مبنى المدرسة والمشاركة في أنشطة الفصل الدراسي العادية ،لمدة
تزيد عن عشرة ( )10أيام دراسية متتالية أو لمدة تزيد عن عشرة ( )10أيام دراسية بشكل متراكم الرتكاب الطالب مخالفات متعددة
خالل العام الدراسي .ال يجوز اعتبار االستبعاد فقط من المشاركة في األنشطة المنهجية اإلضافية أو األحداث التي تقام تح رعاية
المدرسة ،أو كليهما ،استبعاد من احتساب األيام الدراسية .يستثنى من ذلك الطالب المتهمين بارتكاب أي مخالفة من المخالفات
من القوانين
التأديبية المنصوص عليها في الفقرات الفرعية ( )oأو ( )lمن القوانين العامة>  ،l. 71, 37أو في القسم 37
العامة ،l. 71 ،ال يجوز تطبيق الفصل طويل األجل من المدرسة لمخالفة تأديبية واحدة أو أكثر لمدة تتجاوز تسعين ( )90يوما
دراسيا في العام الدراسي بدءا من اليوم األول الذي يتم فيه استبعاد الطالب .ال يجوز أن تتجاوز مدة أي فصل طويل األجل من
المدرسة نهاية السنة الدراسية التي يتم فيها فرض مثل هذا الفصل.
االستبعاد الطارئ يعني استبعاد أي طالب مؤقتًا عندما يكون مته ًما بارتكاب أي مخالفة تأديبية ويكون واستمرار وجود
الطالب يشكل خطرً ا على األشخاص أو الممتلكات ،أو يحدث اضطرابًا ماديًا وخطي ًرا لنظام المدرسة وال يوجد في حكم مدراء
المدرسة حالً بديالً للتخفيف من الخطر االضطراب.
الطرد يعني استبعاد الطالب من دخول مبنى المدرسة ،والمشاركة في أنشطة الفصل الدراسي العادية ،واألنشطة المدرسية
ألكثر من تسعين ( )90يو ًما دراسيًا إلى أجل غير مسمى ،أو دائ ًما على النحو المسموح به بموجب القوانين العامة  l. 71أو  37أو
بخصوص :أ) حيازة سالح خطير؛ ب) حيازة مادة خاضعة للرقابة؛ ج) االعتداء على أي من أعضاء هيئة التدريس؛ أو د)
37
تهمة جنائية ،أو جنحة ،أو إدانة ،أو حكم جنائي ،أو اعتراف بالذنب فيما يتعلق بمثل هذه الجناية إذا أكد مدير المدرسة أن استمرار
وجود الطالب في المدرسة يكون له تأثير ضا ًرا كبي ًرا على الرعاية االجتماعية في المدرسة ،على النحو المنصوص عليه في
القوانين العامة  l. 71 37أو .37
ال تمنع لوائح الوالية ( )llR 53.04 603مسؤول اإلدارة في المدرسة من إجراء التحقيق ،بما في ذلك مقابالت الطالب ،لمناقشة
الحدث التأديبي المرتبط بالمدرسة أثناء التحقيق في الحوادث التأديبية.
قبل أن يصدر المدير قرار الفصل خارج المدرسة كنتيجة الرتكاب الطالب أي مخالفة تأديبية ،يجب اتخاذ اإلجراءات التالية:
 تزويد الطالب وولي األمر بإخطار شفهي وخطي
 إعطاء الطالب فرصة لعقد جلسة استماع بخصوص ما ارتكبه من مخالفة وإعطاء ولي األمر فرصة للمشاركة
في حضور مثل هذه الجلسة
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يتضمن اإلخطار الخطي ما يلي:
(أ) المخالفة التأديبية؛
(ب) أسس االتهام؛
(ج) العواقب المحتملة ،بما في ذلك المدة المحتملة
لفصل الطالب من المدرسة؛
(د) إعطاء الطالب فرصة لعقد جلسة استماع مع المدير
فيما يتعلق بالفصل المقترح ،بما في ذلك إعطائه فرصة للطعن في التهمة المنسوبة إليه وتقديم تفسير
للحادث المزعوم ويتسنى لولي أمر الطالب حضور جلسة االستماع؛
(هـ) تاريخ عقد جلسة االستماع ،ووقتها الزمني ،ومكانها؛
(و) حق الطالب وولي أمر الطالب في الحصول على خدمات الترجمة في الجلسة عند الحاجة
للمشاركة؛
(ز) ما إذا كان يجوز تطبيق الفصل طويل األجل من المدرسة على الطالب بعد عقد جلسة االستماع مع
مدير المدرسة:
 .1الحقوق المنصوص عليها في )llR 53.08 )3()l 603؛
 .2قبل جلسة االستماع ،يتم إعطاء الطالب/ولي األمر
فرصة لمراجعة سجل الطالب والوثائق التي
قد يعتمد عليها مدير المدرسة
 .3الطالب لديه الحق في أن يمثله محام أو
أي شخص على نفقته الخاصة
 .4الطالب لديه الحق في تقديم الشهود وتقديم
تفسير الطالب عن الحادث .ال يجب
استدعاء الشهود/الضحايا إذا كان مدير المدرسة
يقرر تحديدًا ،شفويًا أو كتابيًا ،داخل جلسة االستماع أن
تحديد هوية شهود الطالب أو أن حضور
الشاهد/الضحية المعروف قد يعرض سالمته الجسدية للخطر
أو يتسبب في ترهيبه .يجب أن يكون جميع الشهود متطوعين وأن
يكونوا بمرافقة الوصي إذا كانوا دون  18عا ًما.
 .5الطالب لديه الحق في استجواب الشهود الذين قدمتهم
المنطقة التعليمة .يجب أن يكون جميع الشهود متطوعين وأن
يكونوا بمرافقة الوصي إذا كانوا دون  18عا ًما.
 .6الطالب لديه الحق في أن يطلب تسجيل جلسة االستماع
والحصول على نسخة من التسجيل الصوتي إذا طلب مدير المدرسة تسجيالً صوتيًا للجلسة.
 .7يجوز تقديم التماس بشأن الفصل طويل األجل من المدرسة لمدة تزيد عن عشرة ( )10أيام
متتالية أو
تراكمية إلى المشرف في غضون
أيام من قرار المدير ويجوز تمديدها
ثالثة (ٍ )3
أيام حسب الطلب.
)
إلى سبعة (ٍ 7
سيبذل المدير جهودًا معقولة إلخطار ولي األمر شفويًا بفرصة حضور جلسة االستماع .لعقد جلسة استماع دون
حضور ولي األمر ،يجب أن يتمكن مدير المدرسة من توثيق الجهود المعقولة لتضمينه .يُفترض أن المدير قد
بذل جهودًا معقولةً إذا كان قد أرسل إخطارً ا كتابيًا ووثق ما ال يقل عن محاولتين اثنتين ( )2لالتصال بولي األمر
بالطريقة التي يحددها ولي األمر لإلشعار في حالة الطوارئ.
يجوز تسليم اإلخطار الكتابي يدًا بي ٍد ،أو عبر البريد من الدرجة األولى ،أو البريد المسجل ،أو البريد اإللكتروني
إلى العنوان الذي يحدده ولي األمر التصاالت المدرسة ،أو أي طريقة تسليم أخرى يوافق عليها مدير المدرسة
وولي األمر.

قبل أن يصدر المدير قرار الفصل داخل المدرسة كنتيجة الرتكاب الطالب أي مخالفة تأديبية ،سوف يتخذ اإلجراءات اآلتية:
 يحيط مدير المدرسة الطالب عل ًما بالمخالفة التأديبية المتهم بها وأساس هذا االتهام ،ويمنحه فرصةً للطعن في
التهمة المنسوبة إليه وشرح مالبسات الحادث المزعوم .إذا قرر مدير المدرسة أن الطالب ارتكب مخالفة تأديبية،
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فيحيط مدير المدرسة الطالب عل ًما بمدة فصله داخل المدرسة ،والتي ال تتجاوز عشرة أيام ،متتالية أو بشكل
تراكمي ،في العام الدراسي.
في نفس اليوم الذي يصدر فيه قرار فصل الطالب داخل المدرسة ،يبذل المدير جهودًا معقولة إلخطار ولي األمر
شفويًا بالمخالفة التأديبية ،واستخالص أن الطالب قد ارتكب المخالفة ،ومدة الفصل داخل المدرسة .يدعو مدير
ضا ولي األمر إلى حضور اجتماع لمناقشة األداء األكاديمي للطالب وسلوكه ،واستراتيجيات مشاركة
المدرسة أي ً
الطالب ،واالستجابات الممكنة لسلوكه .يتم تحديد موعد مثل هذا االجتماع في يوم الفصل من المدرسة إن أمكن،
وإذا لم يكن ممكنًا ،فيكون في أقرب وق ممكن بعد ذلك .إذا لم يتمكن مدير المدرسة من الوصول إلى ولي
األمر بعد القيام بمحاولتين اثنتين ( )2على األقل وتوثيقهما ،فيجب أن تشكل هذه المحاوالت جهودًا معقولةً
ألغراض إعالم ولي األمر شفويًا بالفصل داخل المدرسة.
يقوم مدير المدرسة بإرسال إخطار خطي إلى الطالب وولي األمر حول الفصل داخل المدرسة ،بما في ذلك سبب
ومدة الفصل داخل المدرسة ،وتوجيه دعوة لولي األمر لالجتماع مع مدير المدرسة .يجوز تسليم اإلخطار
الكتابي يدًا بي ٍد ،أو عبر البريد المسجل ،أو عبر البريد من الدرجة األولى ،أو البريد اإللكتروني إلى العنوان الذي
يحدده ولي األمر التصاالت المدرسة ،أو أي طريقة تسليم أخرى يوافق عليها مدير المدرسة وولي األمر.

يمنح الفصل طويل األجل أو الطرد الفرصة للحصول على الدرجات األكاديمية ،كما ينطبق ،وتعويض الواجبات المدرسية،
واالختبارات ،واألوراق واألعمال المدرسية األخرى على النحو الالزم إلحراز التقدم األكاديمي خالل فترة استبعاده من الفصل
الدراسي أو المدرسة .يبلغ مدير المدرسة الطالب وولي األمر بهذه الفرصة كتابيًا عندما يتم إصدار قرار الفصل أو الطرد من
المدرسة .في جميع الحاالت التي يتم فيها الفصل خارج المدرسة للطالب قبل مرحلة رياض األطفال إلى الصف الثالث ،يتعين على
ولي األمر إرسال نسخة من القرار الكتابي إلى المشرف وتفسير أسباب فرض الفصل من المدرسة ،قبل أن يدخل الفصل قصير
األجل في حيز التنفيذ.
االستبعاد الطارئ – يجوز استبعاد الطالب لمدة ال تزيد عن يومين دراسيين بعد تاريخ الفصل من المدرسة لحاالت الطوارئ إذا كان الطالب
مته ًما بارتكاب أي مخالفة تأديبية ويكون واستمرار وجود الطالب يشكل خطرًا على األشخاص أو الممتلكات ،أو يحدث اضطرابًا ماديًا وخطيرًا
لنظام المدرسة وال يوجد في حكم مدراء المدرسة حالً بديالً للتخفيف من الخطر االضطراب .سيخطر مدير المدرسة على الفور المشرف كتابيًا
باستبعاد الطالب والسبب وراء ذلك ،وسيصف الخطر الذي يسببه الطالب .وسوف يقوم مدير المدرسة بما يلي:





بذل جهود فورية ومعقولة إلخطار الطالب وولي أمره باالستبعاد لحاالت الطوارئ ،والسبب وراء ذلك ،وإتباع
اإلجراءات المبينة للفصل خارج المدرسة على النحو المبين أعاله.
منح أولياء األمور فرصة لحضور جلسة االستماع قبل انتهاء مدة يومين دراسيين ،ما لم يتم االتفاق على تمديد
الوق لجلسة االستماع من قبل مدير المدرسة ،والطالب ،وولي األمر.
يصدر مدير المدرسة القرار شفويًا في نفس األيام التي تنعقد فيها جلسة االستماع وكتابيًا ليس بعد اليوم الدراسي
التالي بما يتوافق مع القرار الصادر للفصل قصير/طويل األجل.

يتوفر النص الكامل للوائح انضباط الطالب على الموقع اإللكتروني الخاص بإدارة ماساتشوستس للتعليم االبتدائية والثانوي على
iuuP://ooo.io .yoNN. it/iooN. mN/603ly.53.iuyi

 .IIاألمان
الكحول/المواد المخدرة – لن تتهاون المدرسة مع حيازتها و/استخدامها داخل المدرسة وسوف يترتب على ذلك الفصل من
المدرسة و/أو اإلحالة إلى الشرطة.
البلطجة (التنمر)
دليل لغة البلطجة لجميع مدارس نوروود العامة
تعد البلطجة (التنمر) شكال من أشكال التحرش .تدرك مدارس نوروود العامة أن للبلطجة والتحرش تأثي ًرا سلبيًا على
العملية التعليمية.
شروط اإلبالغ  - )o(370يفرض القانون شروط إبالغ إلزامية على جميع األعضاء العاملين بالمدرسة ،وليس فقط جميع أعضاء
هيئة التدريس ،لإلبالغ الفوري عن أي أعمال بلطجة أو انتقام رآها أحد أعضاء هيئة التدريس أو أصبح على دراية بها ورفعها إلى
مدير المدرسة أو نائبه .يجب على الموظفين بالمدرسة اإلبالغ فو ًرا عن وقوع أي أعمال بلطجة أو انتقام يراها الموظفون بالمدرسة
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أو يصبحون على دراية بها ورفعها إلى المدير أو الشخص المسؤول عن تلقي هذه البالغات أو كليهما وفق الصالحيات المحددة
لهما حسب الخطة الموضوعة في المدرسة.

 .1تعريف البلطجة (التنمر) (من "الفصل  92لقوانين  -2010والقانون المتعلق بـ
البلطجة في المدارس)”.
“ .aالبلطجة” ،هي ممارسة عمل متكرر من طالب واحد أو أكثر مستخد ًما /مستخدمين فيه تعبيرات مكتوبة أو ألفاظ نابية أو تعبيرات
إلكترونية أو القيام بعمل شجار أو إظهار إشارات محظورة أو أي مجموعة من ذلك ،يتم توجيهها إلى أحد الضحايا ومن ثم ينتج
عنها:

( )1أذى جسدي أو نفسي أو إلحاق أضرار بالممتلكات التي تخص الضحية ،أو ( )2شعور الضحية بالخوف لئال تؤذي
نفسها أو أن يلحق الضرر بشيء من ممتلكاتها ،أو ( )3إيجاد بيئة معادية في المدرسة تشعر بها الضحية ،أو ( )4التعدي
على حقوق الضحية في المدرسة ،أو ( )5التعدي على حقوقها المادية إلى حد كبير مما يعطل سير العملية التعليمية أو
إدارة المدرسة بشكل منتظم .وفيما يتعلق بهذا القسم ،تتضمن أعمال البلطجة اإللكترونية واالنتقام.
" .bالبلطجة اإللكترونية" ،هي البلطجة التي تقوم على استخدام التكنولوجيا أو أي وسائل اتصال إلكترونية ،والتي يجب أن
تتضمن على سبيل المثال ال الحصر ،أي نقل لإلشارات أو العالمات أو الكتابات أو الصور أو األصوات أو البيانات أو
التخابر أيا كان نوعه سواء أكان النقل كليًا أو جزئيًا باستخدام األسالك أو الراديو أو المغناطيس الكهربي أو استغالل
الصور االلكترونية أو النظام البصري للصورة ،منها على سبيل الحصر ،البريد اإللكتروني ،واالتصاالت عبر اإلنترن ،
ضا ( )1إنشاء صفحة على شبكة
أو الرسائل الفورية أو االتصال عن طريق الفاكسميل .وتتضمن البلطجة اإللكترونية أي ً
اإلنترن أو منتدى يقوم فيه صاحب الصفحة أو المنتدى بانتحال هوية شخص آخر أو ( )2انتحال صفحة شخص آخر
كمؤلف لمحتوى أو رسائل منشورة ،إذا نتج عن إنشاء الصفحة أو انتحال الشخصية أي شرط من الشروط المذكورة في
البنود من ( )1إلى ( ،)5المتعلقة بتعريف البلطجة .وتتضمن البلطجة اإللكترونية أيضً ا عملية التوزيع من خالل وسائل
االتصال اإللكترونية على أكثر من شخص واحد أو القيام بنشر المواد على الوسائط اإللكترونية التي يمكن الوصول إليها
من قبل شخص أو أكثر ،إذا نتج عن التوزيع أو النشر أي شرط من الشروط المذكورة في البنود من ( )1إلى ( ،)5المتعلقة
بتعريف البلطجة.
" .cاالنتقام"  ،هو أي شكل من أشكال الترهيب أو االنتقام ،أو التحرش الموجه ضد أي طالب يبلغ عن أعمال البلطجة،
ويدلي بمعلومات أثناء التحقيق في أعمال البلطجة ،أو الشاهد أو من لديه معلومات موثوقة عن أعمال البلطجة
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 .2حظر البلطجة – مثل هذا السلوك يؤدي إلى عرقلة العملية التعليمية؛ وبنا ًء على ذلك ،يجب أن يكون معلو ًما لديكم أن البلطجة
هي سلوك غير مقبول في مدارس نوروود العامة ومحظورة.
 .3حظر أعمال البلطجة قانو ًنا – ( )1في مالعب المدرسة والممتلكات القريبة من تلك المالعب مباشرة ،أو أي نشاط يتعلق
بالمدرسة أو يقع تح رعايتها ،أو مناسبة عامة أو برنامج يُنفذ سواء على ملعب المدرسة أو خارجه ،وفي الحافلة المدرسية أو
أي حافلة أخرى تملكها أو تستأجرها أو تستخدمها المنطقة التعليمة أو المدرسة؛ و ( )2في أي مكان ،أو نشاط ،أو مناسبة عامة
أو برنامج ال يتعلق بالمدرسة ،أو من خالل استخدام التكنولوجيا أو من خالل استخدام جهاز إلكتروني ال تمتلكه أو تستأجره أو
تستخدمه المنطقة التعليمة أو المدرسة ،حيث ينتج عن أعمال البلطجة بيئة معادية للضحية في المدرسة ،أو تعدي على حقوقها
المادية إلى حد كبير مما يعطل سير العملية التعليمية أو عمل المدرسة بشكل منتظم.
 .4الخطوات المتبعة للحل
 .aتدخل أعضاء هيئة التدريس – سيتخذ أعضاء هيئة التدريس الذين يالحظون أي عمل أعمال البلطجة أو يصبحون على
دراية به خطوات فورية ومناسبة للتدخل ،إال إذا كان هذا التدخل من شأنه تعريض سالمة هذا الموظف أو الطالب/
الطالب للخطر .إذا كان هناك سبب قائم على أساس معقول يؤكد عدم قدرة الموظف على حل هذا األمر ،أو إذا استمرت
أعمال البلطجة ،فإنه يتعين على الموظف أن يقوم رفع هذا األمر إلى اإلداري المنوط به إجراء مزيد من التحقيقات.
 .bوجوب إبالغ الطالب وأولياء األمور عن أعمال البلطجة – يجب على الطالب وأولياء األمور الذين أصبحوا على دراية
بأعمال البلطجة أن يقوموا برفعها إلى اإلداري المنوط به إجراء مزيد من التحقيقات .كما يمكن أيضا للطالب وأولياء
األمور اإلبالغ عن حوادث أعمال البلطجة باالستعانة بأي من خيارات اإلبالغ الثالثة بالدخول على موقع المنطقة التعليمية
من خالل الذهاب إلى iuuP://Nhu N.io.oooi.h12.yo.tN/ltii .lyN.hilhi iu.iuy :وتُقبل البالغات التي تأتي
من "مجهول"؛ ومع ذلك ،ال يتم اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضد أي طالب على أساس بالغ مرسل من مجهول .يخضع أي
طالب ينتقم من أي طالب آخر بسبب اإلبالغ عن أعمال البلطجة إلجراءات تأديبية .وكذلك أيضا ،يخضع أي طالب يتقدم
باتهام زائف بأعمال بلطجة أو انتقام إلجراءات تأديبية.
 .cالتحقيق – في حاالت زعم أو وجود أعمال بلطجة ،أو أعمال بلطجة إلكترونية ،أو انتقام ،فسيجري المسؤول المختص
تحقيقات حيال هذا األمر .يمكن أن يتضمن التحقيق ،على سبيل المثال ال الحصر ،إجراء تحقيقات مع الطالب وأولياء
األمور والعاملين بالمدرسة.

.5

استراتيجيات الوقاية /التدخل /العواقب – إذا تم إثبات وجود أعمال بلطجة ،فسيتخذ الموظف المختص خطوات منطقية إليقاف هذه األعمال
ومنع تكرارها .ويمكن أن تشمل هذه الخطوات ،على سبيل المثال ال الحصر ،القيام بفصل الطالب المتورطين ومراقبتهم؛ واالتصال بأولياء
أمور /أوصياء الجاني والضحية المزعومين؛ والقيام بالوساطة بين الطالبين؛ وتقديم الدعم والمشورة للطالب وخيارات خدمة اإلحالة ألفراد
األسرة المالئمين حسبما تقتضيه الضرورة؛ وتنسيق خطة إشراف بمساعدة من الموظفين؛ وإبرام اتفاق مع الطالب وإرساء خطة للسالمة؛
وعقد لقاءات مع موظف الموارد بالمدرسة .ويمكن أيضا أن يخضع الطالب الذين قاموا بأعمال الغرض منها التخويف أو االنتقام من
طالب آخرين إلجراءات تأديبية ،منها التحذير ،و/أو االجتماع بالوالدين ،و/أو احتجاز الطالب ،و/أو إيقافه ،و /أو طرده .إذا أجزم إدارة
المدرسة بحدوث أعمال البلطجة أو االنتقام ،سيخطر الموظف المختص هيئة إنفاذ القانون المحلية إذا رأت اإلدارة إمكانية توجيه تهم جنائية
ضد الجاني.

يخضع الطالب الذين يشاركون في أي عمل من أعمال البلطجة أثناء وجودهم بالمدرسة ،أو في أي مناسبة عامة بالمدرسة
تتعلق بأي نشاط أو حدث بحدث تح رعاية المنطقة التعليمية ،أو أثناء طريقه من المدرسة وإليها ،إلجراءات تأديبية ،قد تصل
إلى التعليق أو الطرد .يتعين إخطار المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون بالحوادث الناتجة عن أعمال البلطجة.
مالحظة :وسيغطي هذا الدليل أعمال البلطجة اإللكترونية.
التمييز هو إجراء أو سياسة تقوم على التحيز أو المحاباة .إن مدرسة كواكلي المتوسطة ( )li loohi lhiii eliooiال
تقم بالتمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو التوجه الجنسي ،أو الهوية القومية أو العرقية في إدارة سياساتها
التعليمية وسياسات القبول ،وبرامج المنح الدراسية والقروض ،والمدارس الرياضية والبرامج والمهام الوظيفية األخرى التي
تديرها المدرسة.
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التحرش هو ذلك السلوك الذي يتم تكراره ،أو السلوك غير المرغوب فيه ،أو األلفاظ غير الالئقة أو السلوكيات التي تحمل مدلوالً
إضافيا ً يتعلق بالعرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الهوية القومية أو اإلعاقة أو التوجه الجنسي ألي شخص .وتُحظر جميع أشكال
التحرش سواء اللفظية منها أو الجسدية أو البصرية ،بغض النظر عن الوسيلة التي تتم بها.
المعاكسات والمقالب هي أي تصرف أو أسلوب يبدأ عمله في أي تنظيم /مجموعة طالبية ،سواء في الممتلكات العامة أو
الخاصة ،يتسبب في تعرض أي طالب أو أي شخص آخر لمخاطر تلحق بصحته البدنية أو العقلية عن عمد وبأسلوب متهور.
وهذا يشمل أي عالج أو نشاط الذي من المرجح أن يؤثر سلبا على الصحة البدنية والسالمة ألي طالب أو أي شخص من هذا
القبيل ،أو ذلك الذي يعمل على إخضاع هذا الطالب أو أي شخص آخر لإلجهاد العاطفي الشديد.
المواد غير الالئقة ال يحق للطالب إحضار هذه المواد إلى المدرسة ،أو حتى طبعها أو غير ذلك ،أو تلك التي تتعلق باألسلحة
أو التي تحث على العنف.
األدوية ينبغي بذل كل جهد ممكن لتناول الدواء بما في ذلك تناول أكثر من وصفة الدواء في المنزل .لن يسمح لك بأخذ
واصف لديه رخصة أو من ممرضة المدرسة.
الدواء الخاص بك أو حمله بدون أوامر محددة تشير لهذه الحقيقة إال من
ٍ
إذا كان يجب عليك تناول الدواء أثناء ساعات الدوام المدرسي ،فيرجى البحث عن ممرضة المدرسة لعمل الترتيبات الالزمة.
ب فيه
التحرش الجنسي التحرش الجنسي هو سلوك يخالف القانون .يُعرف التحرش الجنسي على أنه سلوك جنسي غير مرغو ٍ
يتعارض مع حقك في الحصول على التعليم أو المشاركة في األنشطة المدرسية .يمكن أن ينتج عن التحرش الجنسي كلمات أو
جنسي يسيء لك ،أو يحط منك ،أو يخيفك أو يهددك بسبب جنسك.
طابع
سلوك ذات
ٍ
ٍ
أمثلة من التحرش الجنسي والتي تتضمن علي على سبيل المثال ال الحصر ،ما يلي:
* مداعبات جنسية سافرة؛
* اإلساءة اللفظية أو التلميحات التي تنطوي على طابع جنسي؛
* التطفل في مالمسة الجسد مثل اللمس أو المعانقة ،أو الرب أو القرص؛
* التعليقات اللفظية التي تنطوي على طابع جنسي عن جسم الشخص أو المصطلحات الجنسية ال ُمستخدمة لوصف
الشخص؛
* عرض موضوعات أو صور تحوي إيحاءات جنسية؛
* إبداء النكات أو المالحظات التي تنطوي على طابع جنسي أمام الناس الذين يحكمون عليهم بالوقاحة؛
* عمل حركات بذيئة أو إصدار ألفاظ ُمهينة أو غير الئقة؛
* المطالبة بممارسة الجنس مع تهديد ضمني أو صريح.
* كشف العورات الجسدية.

27

السالمة التكنولوجية إذا كن تستخدم شبكة اإلنترن  ،أو البريد اإللكتروني أو الدردشة عبر اإلنترن  ،إ ًذا فأن مواطنًا إلكترونيًا.
وال
االنترن مكانُ عظي ُم تقضون فيه أوقاتكم .إنه ليس فقط للمتعة ،ولكنه أيضا يتيح لك البقاء على اتصال مع األصدقاء والعائلة ويوفر
لك كمية ها ئلة من المعلومات .فهناك الكثير من المواقع التعليمية العظيمة فضال عن وجود أماكن أخرى لمواكبة الهوايات المفضلة
لديك ،كالموسيقى ،والرياضة ،وأكثر من ذلك بكثير.
الفضاء اإللكتروني هو مثل مدينة كبيرة .فهناك توجد المكتبات والجامعات والمتاحف واألماكن ال ُمخصصة للمتعة ،ويوفر الكثير من
الفرص للقاء أناس رائعين من جميع مناحي الحياة .ومع ذلك ،فهو مثله مثل أي مجتمع ،فهناك أيضا بعض الناس واألماكن التي
يجب عليك تجنبها وآخرون يجب االقتراب منهم مع توخي الحذر .يمكنك االستفادة من جميع الجوانب اإليجابية لإلنترن مع تجنب
معظم مخاطرها ،وذلك من خالل معرفة المخاطر وكيفية تجنبها.
ال تعطي معلومات شخصية من أي نوع ،مثل اسمك وعنوانك ورقم هاتفك وعنوان عمل الوالدين  /رقم الهاتف الخاص بهم ،أو
اسم وموقع المدرسة من دون إذن .ويتعين عليك إخبار ولي أمرك فو ًرا إذا واجه أي معلومات في الفضاء اإللكتروني التي
ُ
تبث فيك شعور بعدم االرتياح.
** يرجى قراءة نموذج خطة السالمة لمدارس كواكلي المتوسطة (lhiii eliooi
والتوقيع عليه ،وإعادته.

 )li loohiالوارد في الصفحة ،32

 .IIIسياسة االستخدام المقبول للتكنولوجيا
الغرض
ستقوم مدارس نوروود العامة ( )ooi ptlihl eliooiNli o.oبتوفير مدخل لموظفيها وطالبها في شبكة النظام ،بما في
ذلك الوصول إلى الشبكات الخارجية ،ألغراض تعليمية محدودة .ويجب أن تُحدد األغراض التعليمية بالنشاطات المدرسية،
والوظيفية والتطوير المهني ،والجودة العالية في نشاطات اكتشاف الذات من خالل األُطر التعليمية .يكمن الغرض من النظام /
الشبكة في المساعدة على إعداد الطالب للنجاح في حياتهم وعملهم وذلك بتسهيل الوصول إلى مجموعة واسعة من المعلومات
والقدرة على التواصل مع اآلخرين .وسوف يُستخدم النظام  /الشبكة لزيادة سبل التواصل (للموظفين ،والطالب وأولياء األمور)،
وتعزيز اإلنتاجية ومساعدة الموظفين في تطوير مهاراتهم القائمة واكتساب مهارات جديدة من خالل تبادل أوسع للمعلومات .كما
سيتم استخدام النظام  /الشبكة لتزويد المجتمع بالمعلومات ،بمن فيهم أولياء األمور والوكاالت الحكومية والشركات.

اإلتاحة

يجب على المشرف العام على المدارس ،أو من ينوب عنه/عنها ،تنفيذ نظام /شبكة مدارس نوروود العامة ( o.oooi
 )ptlihl eliooiNلألغراض التعليمية واإلدارية ومراقبتها وتقييمها.

li

كما يجب أن يُتاح الوصول إلى النظام  /الشبكة ،بما في ذلك الشبكات الخارجية ،للموظفين والطالب ألغراض تعليمية وإدارية
وفقا للوائح اإلدارية وإجراءاتها.
ويعد الوصول إلى النظام  /الشبكة بمثابة امتياز وليس حق .ويتعين على جميع المستخدمين اإلفادة باستالم جميع اللوائح اإلدارية
وإجراءاتها وفهمها والتي تحكم استخدام النظام وإبداء موافقة مكتوبة لالمتثال بهذه األنظمة واإلجراءات .ربما يؤدي عدم االمتثال
للوائح واإلجراءات المعمول بها إلى تعليق امتيازات المستخدم أو إنهائها وإلى إجراءات تأديبية أخرى تتسق مع سياسات مدارس
نوروود العامة (  .) o.oooi ptlihl eliooiNوربما يؤدي انتهاك القانون إلى المالحقة الجنائية وكذلك التعرض إلجراءات
تأديبية تتخذها مدارس نوروود العامة ( .) o.oooi ptlihl eliooiN

االستخدام المقبول
سيقوم مراقب شرطة المدارس بوضع القواعد اإلدارية واإلجراءات وبنود وشروط االستخدام واتفاقيات المستخدم وينفذها بما
يتوافق مع
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أغراض ومهمة مدارس نوروود العامة ،وكذلك وفقًا للقانون وحقوق النشر التي تنظم السياسة.

االستخدام المراقب
البيانات المخزنة ورسائل البريد اإللكتروني واالستخدامات األخرى للموارد اإللكترونية بواسطة الطالب والموظفين لن تعد سرية
ويجوز أن تخضع للمراقبة في أي وق بواسطة موظفين معينين لضمان االستخدام المناسب لألغراض التعليمية واإلدارية.

المسؤولية
لن تتحمل مدارس نوروود العامة المسؤولية عن االستخدام غير المالئم من جانب المستخدمين للموارد اإللكترونية وعن أي
انتهاكات لقيود حقوق النشر أو أخطاء أو إهمال المستخدمين أو التكاليف التي يتحملها المستخدمون .وال
تتحمل مدراس نوروود العامة ( ) o.oooi ptlihl eliooiNمسئولية ضمان دقة أي معلومات موجودة على الشبكات
الخارجية أو قابلية استخدامها.

الشروط واألحكام المتعلقة باالستخدام

 .1سيتم منح الموظفين الذين وقعوا على اتفاقية المستخدم إمكانية الدخول إلى النظام/الشبكة.
 .2سيتم منح الطالب الذين وقعوا على اتفاقية المستخدم إمكانية الدخول إلى النظام  /الشبكة .يجب على أولياء األمور/األوصياء
توقيع اتفاقية المستخدم نيابة عن الطالب الذين لم يصل سنهم لـ  18سنة .

 .3من المقرر استخدام النظام/الشبكة في األغراض التعليمية فقط.
 .4يُحظر االستخدام التجاري للنظام/الشبكة.
 .5لن يتم استخدام النظام/الشبكة ألغراض ترفيهية أو ألنشطة تتعلق بالهوايات الشخصية.
 .6ال يجوز استخدام النظام/الشبكة ألغراض غير قانونية ،وذلك بأن تُستخدم كدعم لألنشطة غير القانونية ،أو أي نشاط
محظور بموجب القانون أو اللوائح أو السياسات.
 .7سوف يتحمل المستخدمون من األفراد مسئولية استخدامهم للنظام في أي وق .
 .8سيتم تعيين كلمات مرور بواسطة مسئول النظام وتم
بدون إذن أو معرفة مسئول النظام.

اإلشارة إلى ذلك في اتفاقية المستخدم .ال يمكن للمستخدمين تغيير كلمات المرور

 .9كلمات المرور سرية .ستتم حماية جميع كلمات مرور المستخدمين ولن يتم مشاركتها أو الكشف عنها.
 .10لن يكون بمقدور مستخدمي النظام استخدام حساب مستخدم آخر .ويستثنى من هذا الطالب الذين في المرحلة االبتدائية حيث
يمكنهم -بمعرفة كاملة من المدرس وأخذ إذنه -استخدام حساب المدرسين.
 .11يجوز لمسئول النظام أو لألشخاص المعينين فقط أن يقوموا بنقل/تحميل برامج المجال العام للنظام/الشبكة.
 .12لن يتم وضع برنامج حقوق الطبع والنشر أو البيانات على نظام/شبكة المنطقة بدون الحصول على إذن من
صاحب حق الطبع والنشر ومسئول النظام.
 .13ال يمكن لمستخدمي النظام إعادة توزيع المواد محفوظة الحقوق إال بإذن كتابي من صاحب حق الطبع والنشر أو من ينوب
عنه .يجب أن يتم تحديد ذلك التصريح في الوثيقة أو طبقا لقوانين حقوق الطبع والنشر المعمول بها وسياسة المنطقة واإلجراءات
اإلدارية.
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 .14يجب على المستخدمين تطهير أنظمة المعلومات االلكترونية وفقا للمبادئ التوجيهية االحتفاظ حي.
 .15تُحظر أية محاوالت تُجرى لحذف أو نسخ أو تعديل البريد اإللكتروني لألشخاص اآلخرين أو إعاقة قدرة المستخدمين
اآلخرين عن إرسال/استالم البريد اإللكتروني.
 .16تُحظر أية محاوالت من شأنها إلحاق ضرر بالمعدات أو المواد أو البيانات أو البرامج أو تدميرها.
ضا عن التكاليف المرتبطة باألجهزة
 .17سوف تُسفر أعمال التخريب عن إلغاء امتيازات مستخدم النظام وسيتطلب منه تعوي ً
والبرمجيات واستعادة النظام.
 .18ويمكن تصنيف أية محاوالت متعمدة للتقليل من كفاءة النظام أو تعطيله على أنها انتهاكات لسياسة المنطقة و  /أو أنها بمثابة
نشاط إجرامي وفقًا للقوانين المعمول بها في الدولة وبالنظام االتحادي .وتتضمن هذه المحاوالت على سبيل المثال ال الحصر
تحميل فيروسات للكومبيوتر أو استحداثها.
 .19يُحظر التقليد أو حتى محاولة التقليد.
 .20يُحظر انتحال شخص ما شخصية شخص آخر عند إرسال  /استقبال الرسائل.
يُحظر إرسال مواد غير الئقة أو إباحية أو عرضها ،أو إرسال رسائل عدائية و  /أو أي مواد غير قانونية.
يُحظر استخدام لغة غير الئقة ،أو الحلف  ،أو التلفظ بكالم سوقي  ،أو أي افتراءات تعتمد على نزعة عرقية أو عنصرية أو
استخدام لغة إزدرائية أو تحريضية.
لن يكون بمقدور المستخدم تجاوز أو حتى محاولة تجاوز أي جدران حماية تم إنشاؤها على الشبكة أو حتى حث اآلخرين
على القيام بذلك.
لن يكون باستطاعة المستخدم الدخول أو حتى محاولة الدخول ألي مواقع محظورة .يحتفظ مشرفي وأعضاء هيئة التدريس بحق
التفتيش عن استخدام الطالب للنظام من حين آلخر ،إذا كان المشرف أو عضو هيئة التدريس هو من يقرر متى تكون المواد غير
مالئمة ومتى تكون مخالفة إلجراءات إدارة االستخدام المقبول وشروطها وأحكامها ،وذلك بتوجيه الطالب إلغالق النوافذ التي
يمكن أن تحتوي على هذه المواد.
 .21إذا ظهرت أية مخالفات على شا شة الطالب المستخدم أو أية مواد غير قانونية  ،فسوف يدع الطالب الشاشة ويتولى السادة
أعضاء هيئة التدريس اإلشراف على فحصها.
 .22لن يكون باستطاعة المستخدمين المشاركة في إرسال سلسلة من الخطابات أو الرسائل اإلذاعية.
 .23يُحظر الكشف عن أي معلومات شخصية (عناوين ،أرقام هاتف ،وغيرها).
 .24يجب أن يتم تحديد وق
انتظار الدخول.

للمستخدمين من الطالب لإلنترن

بمدة خمسة عشرة ( )15دقيقة إذا كان هناك طالب آخرين في

 .25من المقرر أن يصل وق البقاء في التحميل إلى أدنى حد ممكن (من المقترح أن تكون خمس ( )5دقائق أو أقل).
.26

يجب على المستخدم في ختام جلسة العمل أن يقوم بتسجيل الخروج من النظام  /الشبكة بشكل صحيح.

.27

ستكون األولوية األولى للطالب في إكمال الدورات الدراسية المطلوبة الستخدام المعدات في الساعات اإلضافية.
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اإلجراءات اإلدارية
 .1سيملك كل مستخدم نسخة من اإلجراءات اإلدارية ومن شروط االستخدام المقبول لشبكة النظام وأحكامه.
 .2سيقع على عاتق مديري المدرسة أو من ينوبون عنهم مسئولية نشر وتطبيق السياسات واإلجراءات في
المؤسسة/المؤسسات التي تقع تح إدارتهم.
 .3سيقوم جميع المستخدمين بالتوقيع على استمارة اتفاقية المستخدم.
 .4سيضمن مديرو المدرسة أو من ينوبون عنهم قيام جميع المستخدمين في مؤسساتهم (أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطالب)
بالتوقيع على االتفاقية وذلك بااللتزام بالسياسات واإلجراءات والشروط واألحكام المتعلقة باستخدام النظام  /الشبكة .ومن المقرر
الحفاظ على ما ورد بجميع هذه االتفاقيات على مستوى المؤسسة بأن يتم تحديثها سنويًا .سوف يتحمل مديرو المدرسة أو من ينوبون
عنهم مسئولية الكشف عن اإلجراءات وذلك بإرسال كل مدرس إخطا ًرا ألي طالب ممن لم يوقعوا (أو أولياء أمورهم الذين لم
يقوموا) على اتفاقية المستخدم.
 .5سيضمن مشرفو المدرسة قيام جميع المستخدمين اآلخرين بالتوقيع على االتفاقية وذلك بااللتزام بالسياسات واإلجراءات
والشروط واألحكام المتعلقة باستخدام النظام  /الشبكة .ومن المقرر الحفاظ على ما ورد بجميع هذه االتفاقيات على مستوى المؤسسة
بأن يتم تحديثها سنويًا.
 .6ستقوم هيئة التدريس الموثوق بها بمراجعة اتفاقية المستخدم المقبول وكذلك اإلجراءات اإلدارية وشروطها وأحكامها
الستخدام شبكة النظام مع الطالب.
 .7سيكون المشرف على نظام تكنولوجيا المعلومات مسؤوالً عن عملية التأمين وذلك بتدريب جميع الموظفين على االستخدام
السليم للنظام  /الشبكة.
 .8سيقع على عاتق أعضاء هيئة التدريس ا لمعينين مسئولية تأمين هؤالء الطالب الذين يستخدمون النظام  /الشبكة ،والذين تدربوا
تح إشرافهم على استخدام النظام  /الشبكة.
 .9سيتم تفويض المديرون ،أو مشرفو النظام أو من ينوبون عنهم بمراقبة وفحص جميع أنشطة النظام ،بما في ذلك سبيل المثال ال
الحصر ،نقل البريد اإللكتروني لجميع البيانات المخزنة في األجهزة ،للتأكد من امتثال جميع المستخدمين للوائح.
** يرجى قراءة استمارة اتفاقية االستخدام المقبول لشبكة النظام بمدارس نوروود العامة ( o.oooi ptlihl
 )eliooiNالواردة في الصفحة  34والتوقيع عليها وإعادتها.
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 .IIIIاألسئلة المتكررة
ماذا أفعل إذا كنت بحاجة لالتصال بالبيت؟
يجوز لك طلب اإلذن من معلمك الستخدام الهاتف في مكتب نائب مدير المدرسة .كما يمكنك أن تطلب اإلذن باالتصال من
المكتب الرئيسي وذلك في حالة الطوارئ .وال يجوز لك استخدام هاتفك الخلوي أثناء اليوم الدراسي.
 .2ماذا أفعل إذا نسيت نقودي الخاصة بالغداء؟
غير مسموح لك باقتراض أي نقود من الطالب اآلخرين .يمكنك االتصال بالمنزل أو يمكنك البحث عن مشرف الكافتيريا .فهناك
يوجد غداء أساسي متوفر للطالب الذين لم يكن لديهم أي نقود لتناول طعام الغداء.
 .3ماذا لو كان جدولي الدراسي غير صحيح؟
إ ًذا فأن بحاجة لرؤية مستشار اإلرشاد الخاص بك لحل أي مشكالت تتعلق بجدولك الدراسي .اطلب من معلمك الحصول على
إذن للذهاب إلى مكتب اإلرشادات.
 .4كيف يمكنني االشتراك في األنشطة الطالبية (النوادي ،واألنشطة التي تحدث داخل أسوار المدرسة ،وغير ذلك)؟
استمع إلى اإلعالنات اليومية وابحث عن الملصقات التي تحتوي على معلومات االشتراك واتبع تلك التوجيهات .كما يمكنك أيضا
البحث في موقع مدرسة كواكلي المتوسطة (  )loohi lhiii eliooi y lNhuأو السؤال في المكتب الرئيسي للحصول
على التفاصيل.
 .5متى يمكنني استخدام الحمام؟
من المتوقع أن تستخدم الحمام إما بين الحصص أو أثناء فترة تناول الغداء .ويجب عليك أن تطلب اإلذن من مشرف حجرة الغذاء
الستخدام الحمام .وإذا كن بحاجة إلى استخدام الحمام أثناء الحصة ،فيجب عليك أن تطلب إذن من المدرس؛ تسجيل الخروج في
سجالت الخروج؛ وحمل إذن مرور في الرواق المدرسي.
 .6متى يمكنني رؤية أصدقائي؟
ً
إذا كن أن وأصدقائك بنفس الصف – أو ربما بنفس المجموعة ،فهذا يعني وجودكم معا في بعض الحصص الدراسية .أو،
إمكانية تواجدكم معا ً في حصص مشتركة للمجموعة .وسترون هؤالء األصدقاء خالل فترة الغداء أيضا ً ألن جميع الصفوف
تتناول الغداء معا ً في معظم األيام .وإذا كان أصدقائك في صفوف مختلفة ،فيجوز أن تراهم في النوادي أو أثناء ممارستك
لألنشطة ،أو بداخل أسوار المدرسة.
 .7ماذا أرتدي في الحصة التي تُنظم في القاعة الرياضية؟
يتوقع منك أن تُحضر مالبس نظيفة أتناء وجودك في القاعة الرياضية (الشورتات ،وتي شيرت ،أو بناطيل طويلة أو سوي
شيرتس واألحذية الرياضية) لتقوم بلبسها في حصة األلعاب .إذا لم يكن لديك تلك المالبس الرياضية ،فستخسر نقاط المشاركة لذلك
اليوم ،والتي سوف تؤثر على درجتك في حصة األلعاب .أما إذا لم تُحضر مالبس رياضية للبسها ،ولكن لديك أحذية رياضية،
فسوف يتم السماح لك باللعب وكسب نقاط للمشاركة.
ماذا أفعل إذا ُوجد هناك تدريب على حاالت الطوارئ  /الحريق؟
يتوقع منك اتباع تعليمات معلمك .التزام الهدوء والسكينة حتى تتمكن من سماع التعليمات.
 .9ماذا أفعل إذا كنتُ بحاجة لزيارة الممرضة؟
عليك أن تطلب من معلمك إذن مرور لزيارة الممرضة .لكن إذا كان الممرضة غير موجودة ،فعليك القيام بإبالغ المكتب
الرئيسي.
 .10كيف يمكنني تحديد موعد مع مستشار اإلرشاد الخاص بي؟
يمكنك القيام بزيارة مكتب اإلرشادات وتحديد موعد قبل المدرسة أو بعدها أو يمكنك طلب إذن من معلمك للذهاب إلى مكتب
اإلرشادات.
 .11متى يمكنني استخدام المكتبة؟
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سيتم وضع جدول بمواعيد المكتبة وإعالنه في بداية العام الدراسي .قد يكون لديك أيضا الفرصة الستخدام المكتبة قبل المدرسة أو
أثناء اليوم الدراسي ،أو الحضور مع معلمك وزمالئك.
 .12متى يمكنني استخدام مختبر الكمبيوتر؟
مختبر الكمبيوتر مفتوح للطالب كل يوم بعد المدرسة عدا يوم الجمعة .يجب عليك االشتراك مقد ًما.
 .13ماذا أفعل لو فقدت شيئا؟
أوال ،تحقق من وجوده معك بالحصة األخيرة التي كن متواجداً فيها ،ومن ثم التحقق من األشياء المفقودة والموجودة في المكتب
الرئيسي.
 .14ماذا يحدث أثناء التواجد في غرفة الصف (النشاط)؟
غرفة الصف (النشاط) هي ذلك المكان الذي تتواجد به في بداية اليوم الدراسي .وهذا هو الوق المناسب للمعلمين لتسجيل الحضور
وللطالب للتنظيم من أجل الحصص األولى القليلة .وتتم قراءة اإلعالنات في بداية كل فترة من فترات غرفة الصف (النشاط).
 .15ماذا أفعل إذا قام شخص ما بمضايقتي أو التحرش بي؟
من المهم أن تقوم بإبالغ شخص كبير  -شخص ما في البي  ،أو أحد المعلمين أو المستشارين أو المديرين .ونحن سنفعل كل ما هو
ممكن للتأكد من توقف هذا الشخص عن ممارسة تلك األعمال.
 .16ماذا أفعل إذا كنت أواجه صعوبات في عملية التعلم بحصة معينة؟
بمجرد أن تعتقد أن لديك مشكلة في الفصل ،يرجى التحدث مع معلمك .فيمكن له/لها ترتيب وق لالجتماع بك لقاء حصولك على
مساعدة إضافية .كما يمكنك أيضا ً تحديد موعد مع مستشار اإلرشادات الخاص بك ،والتحدث معه /معها.
ضا وبحاجة إلى غياب يوم من المدرسة؟
 .17ماذا أفعل إذا كنتُ مري ً
يجب على ولي أمرك أو الوصي عليك االتصال بالمدرسة بمجرد التأكد من عدم استطاعتك الحضور إلى المدرسة .إذا لم يتم إجراء
أي مكالمة ،فسيتم إجراء مكالمة إلى منزلك .وإننا نتوقع أيضا أن تقوم أسرتك لدى عودتك إلى المدرسة بإرسال مذكرة إلى معلمك
بالفصل تشرح فيها أسباب غيابك.
 .18كيف يمكنني أداء واجباتي المدرسية بعد غيابي بسبب المرض؟
تحدث مع معلميك بمجرد عودتك إلى المدرسة ،وسيساعدونك على وضع "خطة ترتيبية ".في حالة غيابك ألكثر من ثالثة أيام،
يجوز لولي أمرك أو الوصي االتصال بمكتب اإلرشادات وطلب الواجبات المدرسية من مدرسيك .بعد  24ساعة من تاريخ تقديم
الطلب ،ستكون الواجبات المدرسية جاهزة ألن يأخذها أي فرد من البي أو أي أحد من األقارب أو ربما أحد الجيران من المكتب
الرئيسي.
 .19كيف سيكون ولي أمري على اضطالع بما أقوم به؟
ُ
ُ
سيتم إعطائك مجموعة كاملة تتكون من ثمانية تقارير على مدار العام الدراسي  -أربعة تقارير تعطى مقدما(تمنح في منتصف كل
فصل دراسي) واألربعة األخرى هي تقارير ورقية يتم إعطائها في نهاية كل فصل دراسي .إذا لم تُبدي أي نجاحات سواء على
المستوى األكاديمي أو على مستوى السلوك ،فسيتصل معلمك أو مستشارك بولي أمرك /بالوصي إلقامة اجتماع .يمكن لولي أمرك /
الوصي االتصال بمرشدك التوجيهي أو أي من مدرسيك لطلب عقد اجتماع إذا كان لديهم أية مخاوف أو أسئلة.

 .20هل أنا بحاجة للحصول على تذكرة أتوبيس عادية لركوب الحافلة المتأخرة؟
نعم .فلن يسمح لك بركوب الحافلة المتأخرة بدون تذكرة أتوبيس عادية.
 .21أي حافلة متأخرة يمكنني أن أستقلها؟
يحتاج الطالب الذين ينتظرون الحافلة المتأخرة إلى إبالغ الكافتيريا بذلك في موعد أدناه الساعة  3:00وأقصاه الساعة  .3:10وسيتم
نشر قوائم بالحافالت المتأخرة وسيكون هناك أشخاص كبار لمساعدتكم على معرفة ذلك.
 .22هل يمكنني أن أزين دوالبي؟
سيتم السماح لك بوضع صور مناسبة فقط في داخل دوالبك ،لكن الرجاء عدم القيام بذلك دون إذن .وال يُسمح لك بوضع أي مواد
يصعب إزالتها (مثل الملصقات أو استخدام أقالم "حادة" في الكتابة عليه).
 .23هل يمكنني استخدام قفل خاص بي لدوالبي؟
ال  -ستوفر لك المدرسة قفالً .سيكون لدى مدرس فصلك ،والمكتب مجموعة من المفاتيح في حال نسيانك لها.
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 .24ماذا يمكنني أن أفعل في حال وصولي للمدرسة متأخراً أو إذا كنت بحاجة لالنصراف مبكراً؟
إذن فأن بحاجة إلى إحضار مذكرة توضح سبب تأخرك وبحاجة أيضا إلى تسجيل الدخول في المكتب الرئيسي .وبخصوص مسألة
االنصراف مبكراً ،يرجى إحضار مذكرة توضح الوق الذي تريد االنصراف فيه واعطائها إلى مدرس فصلك الذي سيسجلها في
الحضور اليومي .ثم بعد ذلك ،تُبلغ المكتب الرئيسي في ذلك الوق بتسجيلك للخروج وانتظار حافلتك .يجب على ولي أمرك أو
الوصي الحضور إلى المكتب ليأخذ إذن لك باإلنصراف.
 .25ماذا أفعل لو نسيت واجباتي المنزلية أو المواد الدراسية األخرى؟
يجوز أن يطلب منك مدرسك العودة لدوالبك الخاص لجلب ما قد نسيته أو يمكن أن يطلب منك البقاء إلى ما بعد انتهاء اليوم الدراسي
بهدف معاقبتك .من المهم أن تتعلم كيف تكون طالبا ً منظما ً حتى تأتي للمدرسة وأن جاهز لكل الحصص التي جئ لالستفادة منها.
 .26ما الذي تأمله مني مدرسة كواكلي المتوسطة ( )SgohC w MdiiC C/kggCأثناء تواجدي بها؟
يتوقع منك أن تأتي إلى المدرسة وأن جاهز للتعلم وتبذل قصارى جهدك في جميع األيام .كما يتوقع منك أيضا ،اتباع قواعد
المدرسة ومعاملة الطالب اآلخرين باحترام وأن تكون أمينا ً على متعلقاتهم الشخصية وكذلك احترام المدرسين والحفاظ على ممتلكات
المدرسة.
دليل مدرسة كواكلي المتوسطة ( )SgohC w MdiiC C/kggCللنجاح
الجهد المستمر هو مفتاح النجاح في مدرسة lle
تفتح عقلك نحو أفكار جديدة
الدفاع عن نفسك
حافظ على دوالبك مرتبا ً ونظيفًا
اقفل دوالبك
تناول إفطارك
سوف تنجح إذا واصل المحاولة
تأكد من اختيار أصدقائك بعناية
حدد أهدافك
ال تخف من توجيه األسئلة
قم بأداء واجبك
تعلم كيف تدرس
اشترك في المناقشات داخل الفصل
استعد لالمتحانات واالختبارات بالمذاكرة
اهتم بنظافتك
ساعد المحتاجين
قم بتنظم موادك وتجليدها
راقب نجاحات الطالب اآلخرين
تعلم من مالحظاتك وتجاربك

مسؤولية أولياء األمور غير الحاضنين عن استالم سجالت الطالب
يجب على أولياء األمور غير الحاضنين مراعاة ما يلي للحصول على سجالت الطالب:
 .1بإرفاق طلب في بداية االلتحاق بالمدرسة مع طلب مكتوب للسجالت.
 .2ولي األمر غير المكلف مؤهل للوصول إلى سجالت الطالب إال إذا:
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.a
.b
.c
.d

أن يكون أولياء األمور قد رفضوا الحضانة القانونية أو طلب إجراء زيارة خاضعة للمراقبة معهم بسبب
وجود تهديد لسالمة الطالب ويظهر هذا التهديد جليًا في طلب الحضانة أو السماح بالزيارة الخاضعة
للمراقبة ،أو
رُفض زيارة ولي األمر ،أو
تم تقييد زيارة ولي األمر للطالب بنا ًء على طلب حماية مؤق أو دائم ما لم يسمح طلب الحماية هذا (أو أي
طلب الحق يعدله) بالحصول على المعلومات التي يحتوي عليها سجل الطالب ،أو
يوجد طلب وصاية وحكم من محكمة األسرة يحظر تسليم ولي األمر سجالت الطالب.

 .3بمجرد استالم المدرسة للطلب سيتم إخطار ولي األمر الوصي فورا بالطلب عبر البريد المسجل وعبر بريد من
الدرجة األولى ،باللغة األم لولي األمر المكلف وكذلك باللغة اإلنجليزية .إذا لم يزود ولي األمر المكلف المدير بالوثائق
الخاصة بأمر المحكمة الواجب تنفيذه ،فمن المقرر إرسال إخطار يتم فيه إبالغ ولي األمر المكلف أن المعلومات المطلوبة
وفقا للقسم  34ينبغي إرسالها من ولي األمر بعد  21يوما.
 . 4بمجرد الموافقة على طلب جميع العناوين االلكترونية والبريدية و طلب معلومات عن أرقام الهواتف الخاصة بأماكن
عمل ولي األمر المكلف أو بيته يجب إزالتها من المعلومات المقدمة .ال يمكن استخدام هذه السجالت في تسجيل الطالب
بمدرسة جديدة.
 .5يجب أن تُوضع جميع هذه الوثائق التي تحدد أو تقيد وصول ولي األمر إلى سجالت الطالب أو الحصول على
المعلومات التي قُدم إلى المدرسة أو إلى المنطقة التعليمية في سجل الطالب.

 .IIموارد المدرسة

المكتب الرئيسي -يرجى االتصال لمزيد من االستفسارات العامة و  /أو لإلبالغ عن غياب.
7880-s iio 2tiiioli : )781( 762
7880- hoii soim: )781( 762
فاكس رقم5630-255 )781( :
مكتب الصحة  -يتوفر في مكتب صحة المدرسة ممرضة بدوام كامل تقدم الرعاية
الصحية التي يحتاجها جميع هيئة أعضاء التدريس والطالب.
السيدة 7880-762 )781( :houi.hi ll oiotmi /داخلي 5926#
فاكس رقم** 4458-769 )781( :موجود في مكتب الممرضة**
 :nolhh loiiالمدير 7880-762-781 -داخلي 5921
 :I.hoi eltiiنائب مدير المدرسة لشئون االنضباط -هو جزء من فريق العمل اإلداري مع ذلك المدير وذلك بهدف خلق
شراكات مع أولياء األمور وأعضاء هيئة التدريس والطالب من أجل ضبط وتنفيذ التوقعات السلوكية .وخلق ثقافة ومناخ إيجابي
بالمدرسة.
 ، lo.oi Roy oنائب مدير المدرسة للمناهج الدراسية والتدريس -وهي جزء من فريق العمل اإلداري الذي يعمل مع المدير
لإلشراف على التقدم األكاديمي للطالب؛ والتعاون مع أعضاء هيئة التدريس ورؤساء األقسام في تنفيذ مناهج صارمة تتماشى مع
أطر المناهج الدراسية األساسية المشتركة لنوروود وماساتشوستس.
مكتب اإلرشادات/مستشارو تعديل السلوك  -يدعم مكتب اإلرشادات ومستشارو تعديل سلوك الطالب في جميع جوانب تطورهم
األكاديمي أو االجتماعي أو العاطفي .كما يساعد مستشارو اإلرشاد الطالب أيضا الطالب في التخطيط لتحقيق أهدافهم في المستقبل.
 7880-h 7hi oeeyoi: )781( 762داخلي 5913#
 7880-CNii eoNNoio: )781( 762داخلي 5912#
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 7880-sot.o loui oN: )781( 762داخلي 5914#
الخدمات المكتبية واإلعالمية  -تدعم المكتبة المناهج الدراسية في المدرسة بمساعدة الطالب في استخدام المعلومات المتداولة
والمالئمة .كما يحث موظفي المكتبة أيضا على القراءة باعتبارها نشاط يستمر طول العمر.
أمين مكتبة المدرسة  7880-762 )781( :Cii lih -داخلي 5984#
مدير موارد المدرسة  -يعمل مدير الموارد المدرسية عن كثب مع إدارة المدرسة والمعلمين والطالب لتوفير بيئة تعليمية آمنة.
المدير 5196-noy N loioi : )781( 440
موظفي الرعاية  -يقدم موظفو الرعاية الصيانة للمنشآت والمالعب ويساعدون الطالب والموظفين في أي مسائل خاصة بالمنشآت.
 7880-h i .m. ( l: )781( 762داخلي 5846#
موقع اإلنترن الخاص بمدرسة كواكلي المتوسطة ( - )loohi lhiii eliooiيوفر موقع مدرسة كواكلي المتوسطة
( )loohi lhiii eliooiعلى شبكة االنترن معلومات محدثة عن جميع األنشطة المدرسية ألولياء األمور والطالب:
iuuP://ooo.io.oooi.h12.yo.tN/NtlNhu /lyN

 .Iمدارس نوروود العامة
معلومات االتصال بالمنطقة التعليمية:
مستر جيمس هايدن ،المشرف العام على المدارس
مركز  noy N R. eo7omالتعليمي
p.oNP lu eu. u 275
o.oooi, lC 02062
5819-440-781
الدكتور أليك ويث،منسق برامج  ،Id C IIو ،Id C IIو504
مساعد المشرف العام على المدارس
مركز  noy N R. eo7omالتعليمي
p.oNP lu eu. u 275
o.oooi, lC 02062
5816-440-781
السيدة كارول بوارييه ،مديرة برنامج Id C I
مساعد المشرف العام على المدارس االبتدائية المناهج  /المنح
مركز  oy N R. eo7om nالتعليمي
p.oNP lu eu. u 275
o.oooi, lC 02062
5815-440-781
السيدة باوال ألكسندر ،مديرة إدارة التعليم لذوي االحتياجات الخاصة
مركز  noy N R. eo7omالتعليمي
p.oNP lu eu. u 275
o.oooi, lC 02062
5842-440-781
بول ريكاردي ،منسق قانون األمريكيين ذوي االحتياجات الخاصة
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مدير المنشآت /المالعب
مركز  noy N R. eo7omالتعليمي
p.oNP lu eu. u 275
o.oooi, lC 02062
5830-440-781
السيدة/كريستينا فيتزجيرالد ،منسقة برنامج ( M/ndccw/I c gالتشرد)
مساعد المشرف اإلداري للمدارس
مركز  noy N R. eo7omالتعليمي
.oNP lu eu. up 275
o.oooi, lC 02062
5819-440-781

 .IIقسم التوقيع
يجب أن يتم توقيع الوثائق الثالث التالية ،وإعادتها إلى مدرس الطالب بغرفة الصف (النشاط):
 .1هذه اتفاقية الطالب
 .2خطة السالمة الخاصة بمدرسة كواكلي المتوسطة .lle
 .3اتفاقية االستخدام المقبول
إذا كن ال تريد إدراج صورة لطفلك في أي نوع من
وسائل اإلعالم المدرسية (أي في النشرة المدرسية ،الصحيفة ،إلخ) ،برجاء إكمال
نموذج رفض النشر بالوسائل اإلعالمية وإعادته.

اتفاقية الطالب
................................................................................
.
لقد قرأت وفهم الدليل .وإنني أوافق على االمتثال لقواعد السلوك وجميع القواعد/اللوائح ،بما في ذلك تعديل القوانين العامة،
الفصل  ،269الذي يحظر ممارسة المعاكسات (القانون متضمن في هذا الدليل).
يرجى كتابة اسم الطالب بأحرف واضحة............................. :

التاريخ.............:

..........................................
توقيع الطالب

غرفة الصف (النشاط)........:

...........................................
توقيع ولي األمر/الوصي
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خطة السالمة لمدارس SMC
هذه اتفاقية بيني وبين مجتمع مدرسة كواكلي المتوسطة (lhiii eliooi

 )loohiبالكامل.

بتوقيعي هذه الوثيقة أنا ,................................ ،أشير إلى إني أفهم وأوافق على ما
يلي:
 )1إذا كن بالمدرسة وشعرت بعدم األمان أو بإني عرضة ألعمال بلطجة ،فسأسعى إلى أقرب إنسان راشد
وأخبره بما يزعجني.
 )2إذا لم أكن في المدرسة وشخص ما أزعجني ،فسأذهب إلى أقرب اناس بالغين آمنين وأخبرهم بانزعاجي وعدم
شعوري باألمان .بعد ذلك ،سأخبر ولي أمري/الوصي .إذا كان الشخص الذي يزعجني طالبا ً بالمدرسة ،فإنني
سأبلغ عنه لمستشار اإلرشاد الخاص بي أو نائب مدير المدرسة فور عودتي إلى المدرسة.
 )3إذا تعرض للبلطجة على  kol loohأو أي وسيلة من وسائل التواصل االجتماعي ،فسأخبر ولي أمري/
الوصي .وسيقرر هو أو هي إذا ما كان بحاجة إلخبار قسم الشرطة أو المدرسة.
 )4إنني أتفهم رغبة موظفي المدرسة في التأكد من بقائي وبقاء من حولي بأمان .مما يعني أن مستشاري و/أو
العاملين اآلخرين بالمدرسة ربما هم بحاجة للتحدث مع ولي أمري/الوصي بهدف المساعدة وذلك بالتأكد من أنني
بأمان سواء داخل أو خارج المدرسة.

.........................................

...................

توقيع الطالب

التاريخ

يشير توقيع ولي أمري/الوصي أنه أو أنها قد راجع هذه الخطة معي.

.........................................

...................

توقيع ولي األمر  /الوصي

التاريخ
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مدارس نوروود العامة
اتفاقية االستخدام المقبول
لشبكة النظام
الطالب (الصفوف )8 - 3
يجب تجديد اتفاقية المستخدم هذه في كل عام دراسي.
اسم المستخدم..................................... :
المدرسة........................................ :
الصف.........................................:
القسم أ
لقد قرأت سياسة االستخدام المقبول بمدارس نوروود العامة واستخدام النظام/الشبكة وأوافق على االلتزام بأحكامها .وإنني أتفهم
أن الدخول مخصص لألغراض التعليمية.
إنني أتفهم أن استخدامي قد يتم مراقبته لضمان االمتثال لجميع السياسات واإلجراءات اإلدارية .إنني أتفهم بأنني سأكون مسئوالً
عن جميع األنشطة ،والتي تتضمن على سبيل المثال ال الحصر ،إرسالي ألي محتوى من المواد عبر البريد اإللكتروني ،أو عبر األخبار أو
أي وسيلة أخرى باستخدام امتيازات للحساب .وإنني أوافق على التصرف وفق جميع القوانين المحلية واالتحادية ووفق أية مبادئ توجيهية
تتخذها لجنة مدرسة نوروود أو إدارة مدرسة نوروود.
وأتفهم أن أي انتهاك لهذه األحكام قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية ،والتي تتضمن على سبيل المثال ال الحصر ،تعليق أي
امتيازات أو إلغائها أو منعه من الحضور للمدرسة أو طرده منها ،أو مالحقته جنائيًا.
توقيع الطالب المستخدم................................................:التاريخ.........:

(سيتم إدراج توقيع الطالب/ولي األمر /الوصي على بطاقة القبول بالقواعد واللوائح)
القسم ( Bوالتي من المقرر أن يستكملها ولي األمر /الوصي)
لقد قرأت سياسة االستخدام المقبول وإجراءاته اإلدارية وشروطها وأحكامها لالستخدام المقبول للنظام/الشبكة .وإنني أتفهم
أن الدخول مخصص لألغراض التعليمية .وبالرغم من ذلك ،أقر أيضا بأنه من المستحيل على نوروود أن تقيد الدخول إلى جميع
المواد المثيرة للجدل ولن أعتبر نوروود مسؤولة عن المواد المكتسبة على الشبكة.
بالنظر لالمتيازات الممنوحة لطفلي باستخدام الشبكة ،أوافق بموجب هذا على تعويض إدارة مدرسة نوروود ولجنة المدرسة
ومدينة نوروود ،وكل اللجان والموظفين والمحامين والمديرين ( المشار إليهم جميعا هنا بنوروود)الذين كانوا لديهم بالماضي ،والحاضر
والمستقبل ،وتأمينهم من أي أذى مقابل وقوع أي إصابة أو خسارة أو ضرر أو أي مطالبات بالتعويض عن إصابة أو خسارة أو ضرر
مهما كان طبيعتها التي تسبب فيها أو ناتجة عن ،أو المطالبة بمن تسبب فيها أو الناتجة عن اشتراك طفلي في الشبكة أو استخدامه لها.
إضافتاً ،إلى أقصى حد يسمح به القانون ،وإنني بموجب هذا اعفي نوروود من جميع المطالب ،والدعاوى القضائية ،والقضايا واألضرار
وأي دعاوى ومطالب ومسئوليات مهما كان والتي يمكن أن ترفع ضد نوروود بسبب اشتراك طفلي في الشبكة أو استخدامه لها.
كما أوافق أيضا على تحملي المسئولية كاملةً نتيجة توقيع طفلي على االتفاقية المذكورة أعاله.
توقيع (ولي األمر  /الوصي)...............................................التاريخ.........

(سيتم إدراج توقيع الطالب/ولي األمر /الوصي على بطاقة القبول بالقواعد واللوائح)
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نموذج رفض النشر في وسائل اإلعالم
يطلب اإلعالم من حين آلخر من المدارس إجراء مقابالت مع الطالب و /أو التقاط صور لهم كجزء من تغطية األحداث اإليجابية
بالمدرسة .ويسمح أولياء األمور بحدوث هذا عموماً ،لكننا نتفهم جيداً بعض مخاوف بعض الحاالت الفردية ومن ثم احترام رغبات
كل األسر .إذا كان لديك رغبة في عدم ظهور طفلك بالصور أو مشاركته في أي تسجيالت تتم بالفيديو ،فيرجى استكمال القسم أدناه
وإعطاء النموذج لطفلك إلعادته لمدرس أو مدرسة فصله.
إذا لم يتم ملء هذا النموذج وإعادته ،فيجوز لمدرسة دكتور فيليب اوه كواكلي المتوسطة ( .. pihihP .. loohi lhiii
 )eliooiنشر ،أو طبع ،أو استخدام كل األفالم ،والصور ،والصور على التي أنتج بواسطة الحاسوب ،والصور المطبوعة
والمواد التي تتضمن لقاءات صوتية لطفلك ،سواء التقطها الموظفون ،أو الطالب ،أو غيرهم .وإذا لم يتم إعادة هذا النموذج ،فسيتيح
ولي األمر  /الوصي للمدرسة استخدام هذه الصور واألفالم واألحاديث لعرضها بأي معارض ،وعروض ،وصفحات ويب
ومطبوعات ،بدون حق احتفاظ أو التعويض ،عن السنة الدراسية الحالية.
*** لست بحاجة إلعادة هذا النموذج***
* قم بإعادته فقط إذا كنت ال تسمح بالتقاط صور أو تسجيل فيديو لطفلك*

لن أسمح لطفلي بالمشاركة في الصور التي تم تصويرها بالمدرسة أو بلقطات الفيديو.
اسم المدرسة _____________________________________
اسم الطالب ___________________________________

الصف _______________

اسم ولي األمر ___________________________________
توقيع ولي األمر ________________________________
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التاريخ __________________

