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لجنة المدرسة
أعضاء لجنة المدرسة هم مسؤولون منتخبون وال يتقاضون أجرًا .فعلى هذا النحو ،يقع عليهم
مسئولية وضع السياسات الرامية إلى تحقيق برنامج تعليمي فعال وذي كفاءة يخص نظام التعليم
العام المحلي.
وتعقد االجتماعات بصفة عامة مرة كل أسبوعين في مكاتب إدارة المدرسة ( gtv O. R s mt
 .)PWtn e ic l Itcetyويسمح فيها بحضور الجمهور -بموجب قانون الدولة -في جميع
االجتماعات ،باستثناء االجتماعات المنعقدة كجلسة تنفيذية .كما يتم تشجيع الجميع على الحضور.
يمكن الوصول إلى أعضاء اللجنة عبر االتصال بمكتب إدارة المدرسة على الرقم  762-6804أو
االتصال على  gtv O. R s mt PWtn e ic l Itcetyعبر البريد الصوتي .781-440-5821

إدارة المدرسة
يتولى المشرفون والموظفون مسؤولية تنفيذ سياسات لجنة المدرسة والحفاظ على جودة المناهج
الدراسية .رقم هاتف المركز التعليمي  gtv O. R s mt PWtn e ic l Itcetyهو -6804
.781-762
بيان بمهمة مدارس نوروود العامة
تتركز مهمة مدارس نوروود العامة في السعي للحصول على التفوق األكاديمي لجميع األطفال
في ظل بيئة آمنة قائمة على الرعاية ،والدعم ،وترغيب هؤالء األطفال في حب التعلم الدائم،
وإعدادهم ليساهموا بدورهم كمواطنين في مجتمع متنوع.
المبادئ األساسية
 التعليم حق مكفول لكل طفل.
 الدراسات األكاديمية هي ركيزة التعليم االبتدائي .باإلضافة إلى الدراسات األكاديمية،
فإن ألعاب القوى ،واألنشطة عوامل أساسية إليجاد عملية تعليمية متكاملة.
 كل طفل متميز عن غيره ولديه قدرات واهتمامات خاصة ال بد من االعتراف بها،
وتشجيعها ،وتطويرها.
 تقع مسئولية تعليم جميع األطفال على البيت والمدرسة والمجتمع.
 يجب على المدرسين أن يقوموا بإشراك كل الطالب في عملية التعلم.
 يتحمل الطالب مسئولية تعليم أنفسهم ومسئولية سلوكياتهم الشخصية.
 أولياء األمور هم المسؤولون عن تحديد القيم والتوقعات التي تدعم العملية التعليمية.
 التعلم مدى الحياة هو أمر ضروري للمشاركة اإلنتاجية ولمشاركة المسؤولية في عالم
متنوع ومتغير.
 المدرسون لديهم الحق في التدريس والطالب لديهم الحق في التعلم في ظل بيئة آمنة
وطبيعية.
 يزدهر المجتمع عندما يساهم األفراد في رفاهية اآلخرين.
 النزاهة واالحترام ،والتعاون هي أمور ضرورية في بناء عالقات تقوم على الثقة.
 من خالل التنوع يتم تعزيز مجتمعنا وإثرائه.
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سياسة االستخدام المقبول
توفر مدارس نوروود العامة للطالب مدخال للوصول إلى شبكة التكنولوجيا /الكمبيوتر ،بما في
ذلك الدخول إلى الشبكات الخارجية من أجل األهداف التعليمية .كما أن الغرض من التكنولوجيا
التعليمية يكمن في المساعدة في إعداد الطالب للنجاح في الحياة والعمل وذلك بتسهيل الوصول
إلى مجموعة واسعة ومتنوعة من المعلومات والقدرة على التواصل مع اآلخرين .ويعد الوصول
إلى الشبكة امتيا ًزا وليس حقًا .تبنت مدارس نوروود العامة سياسة االستخدام المقبول وذلك
لضمان استخدام الشبكة في أغراض تعليمية موجهة وعدم استخدامها ألغراض غير مناسبة أو
ألغراض تجارية أو ألغراض غير قانونية .بالنسبة للطالب الذين يستخدمون الشبكة في
المرحلة االبتدائية ،يتعين على أولياء األمور /األوصياء االلتزام بقبول اإليصاالت وتفهمهم لجميع
القوانين واإلجراءات اإلدارية التي تحكم استخدام النظام والموافقة كتابة على االمتثال لتلك
القوانين واإلجراءات .فقد يؤدي عدم االمتثال للقوانين واإلجراءات المعمول بها إلى تعليق
امتيازات المستخدم أو إنهائها واتخاذ إجراءات تأديبية أخرى بما يتوافق مع سياسات مدارس
نوروود العامة .وسيتوفر نموذج اتفاقية المستخدم بحيث يمكن ألولياء األمور /األوصياء التوقيع
عليه باإلضافة إلى النص الكامل لسياسة االستخدام المقبول.
الشروط المتعلقة بسن القبول في مدارس نوروود
الشروط الخاصة بسن االلتحاق هي كالتالي:
برامج التعليم الخاص -سن االلتحاق لطالب التعليم الخاص هو ثالث سنوات (( .)3يرجى إلى
الفصل  ،766القسم  .)310يجب أن ال يزيد سن الطالب الذي يقومون بالتسجيل في البرنامج
المتكامل لمرحلة ما قبل المدرسة عن ثالث ( )3سنوات بحلول  31أغسطس أو قبله.
رياض األطفال  -يجب أن ال يزيد سن األطفال الذين يقبلون في رياض األطفال عن خمس ()5
سنوات بحلول  31أغسطس أو قبله في العام الدراسي الذي يلتحقون فيه بالمدرسة.
الصف األول  -يجب أن ال يزيد سن األطفال الذين يقبلون في الصف األول عن ست ( )6سنوات
بحلول  31أغسطس أو قبله في العام الدراسي الذي يلتحقون فيه بالمدرسة .أما التالميذ الذين
يقومون بالتحويل من خارج المدينة فهم حالة استثنائية ويتعين عليهم تقديم أدلة مقنعة تفيد بأنهم
كانوا مسجلين في مكان آخر.
قانون األمريكيين ذوي االحتياجات الخاصة
ال يوجد تمييز في مدارس نوروود العامة على أساس اإلعاقة أثناء االستفادة من البرامج
التعليمية ،أو في ممارسة األنشطة الالمنهجية ،أو في المناسبات العامة ،أو في عملية التوظيف.
ويمكن لفت انتباه مدير المدرسة و /أو منسق قانون األمريكيين ذوي االحتياجات الخاصة ( FAF
 )IiiyW c eiyألي أسئلة أو شكاوى أو أية طلبات تتعلق باإلقامة.
يمكن ألولياء األمور التواصل مع منسق قانون األمريكيين ذوي االحتياجات الخاصة ومدير
المنشآت والمالعب ،بإرسال خطاب إلى gtv O. R s mt PWtn e ic l Itcety 275
 Eyiv0tne Reytte iyeiiW tF 02062أو االتصال على رقم  6804-762-781أو على
الرقم اإلضافي 5830
يجب على األفراد الذين هم في حاجة إلى المواد المطبوعة بتنسيقات بديلة مثل (الطباعة بخط
كبير ،والشرائط الصوتية ،الخ) أو الخدمات والمساعدات اإلضافية األخرى المتعلقة بالتواصل
للمشاركة في البرامج تحديد احتياجاتهم ألعضاء هيئة التدريس بالمدرسة بحضورهم أو التواصل
معهم كتابة.
الحضور
ي للحفاظ على تقدم مستواه التعليمي.
حضور طفلك إلى المدرسة بصورة منتظمة أم ٌر ضرور ٌ
فهناك رابط قوي بين الحضور والنجاح األكاديمي في المدرسة .يتعين على الطالب الحضور
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بشكل منتظم وذلك لمنحهم أفضل فرصة ممكنة لتحقيق إمكاناتهم أكاديميًا واجتماعيًا على حد
سواء .عند تأخر أو غياب أحد الطالب ،فسوف يفوّ ت على نفسه فرصة اكتساب خبرات
اجتماعية وتعليمية قيّمة لن يتمكن من تعويضها.
يجب أن ال يقل حضور الطالب في المدرسة أو في األنشطة المتعلقة بالمدرسة (على سبيل
المثال ،المشاركة في الرحالت الميدانية) ،عن نصف يوم دراسي حتى يُكتب في ِعداد
الحاضرين.
وإذا كان عدد مرات الغيب كبيرًا ،فسوف يستوجب هذا من المدرسة أن تبدأ في اتخاذ
إجراءات على النحو المبين في قانون ماساتشوستس العام ،الفصل رقم .76
العذر القانوني
يمكن للطالب أن يغيب عن الحضور للمدرسة بسبب وجود عذر قانوني ،وذلك إذا كان هو/
هي غير قادر /غير قادرة جسديًا أو نفسيًا على الذهاب إلى المدرسة .وفيما يلي أمثلة عن
حاالت غياب ناتجة عن أعذار ممكن قبولها من المدرسة؛
 .1مرض الطالب
 .2إصابة أحد أفراد األسرة من الدرجة األولى بمرض خطير يستوجب من الطالب البقاء
بالمنزل.
 .3حفل زفاف أحد أفراد األسرة من الدرجة األولى أو وفاته
سيُسجل غياب الطالب من المدرسة على أنه عذر إذا غاب الطالب لسبب وجيه .وإذا كانت
الحاجة تستدعي أن يغيب الطالب عن المدرسة ليوم أو أكثر ،فعلى ولي أمره إخطار المدرسة
كتابيًا قبل غياب نجله.
حاالت الغياب بعذر غير مقبول
سيُسجل غياب الطالب على أنه غياب بعذر غير مقبول في الحاالت التالية:
 .1إذا لم تتلق المدرسة مذكرة مكتوبة تحمل توقيع ولي أمر الطالب أو طبيبه الخاص.
 .2إذا كان الغياب ليس بسبب مرض لحق به أو ليس بسبب وجود أمر طارئ في أسرته،
أو ليس لوجود سبب وجيه.
ووفقًا لقانون ماساتشوستس ،يمكن قبول حاالت الغياب بسبب عذر مقبول لمدة تصل إلى سبعة
( )7أيام كاملة أو لمدة تصل إلى أربعة عشر ( )14نصف يوم أثناء كل فصل دراسي مدته
تسعين ( )90يو ًما .وعندما يصل مجموع مرات غياب الطالب إلى سبعة ( )7أيام خالل فترة
التسعين ( )90يو ًما األولى أو الثانية ( ،)90فسيتطلب منه تقديم وثائق طبية تبرر ذلك .يمكن
للمراقب أو من ينوب عنه أن يقرر ما إذا كان عذر غياب الطالب مقبوالً أو ال.
وإذا زاد عدد أيام الغياب عن الحاالت المذكورة أعاله ،فقد ينتج عن هذا األمر قيام المدرسة
بإرسال إخطار إلى ولي أمر الطالب و /أو إحالة األمر إلى موظف الحضور بمدارس نوروود
العامة.
ً
مسئوال عن تنفيذ قوانين الحضور
وسيكون موظف الحضور لدى قسم شرطة نوروود
ضا بتوقيع غرامات إذا لم يلتزم أولياء
اإللزامي التي توجب الحضور المنتظم والتي تقضي أي ً
األمور و /أو األوصياء بتحمل مسؤولياتهم ،وتقرير إجراءات إلحالة الطالب المهمل إلى
سلطات األحداث .يمكن أن تتضمن هذه اإلجراءات القيام بزيارة منزلية ،أو إحالة الطالب إلى
قسم الصحة النفسية أو إلى إدارة الخدمات االجتماعية أو إلى محكمة األحداث .يرجى االطالع
على ملحق مدرستك للحصول على أي معلومات إضافية.
سياسة حظر البلطجة ومنعها
تعد البلطجة (التنمر) شكال من أشكال التحرش .تقر مدارس نوروود العامة بأن البلطجة والتحرش لهما
تأثير سلبي على العملية التعليمية.
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شروط اإلبالغ  - )g(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 فورًا عن وقوع أي أعمال بلطجة أو انتقام يراها الموظفون بالمدرسة أو يصبحون على
دراية بها ورفعها إل ى المدير أو الشخص المسؤول عن تلقي هذه البالغات أو كليهما وفق الصالحيات
المحددة لهما حسب الخطة الموضوعة في المدرسة.
والقانون المتعلق بـ البلطجة في
 .1تعريف البلطجة (التنمر) (من “الفصل  92بقوانين -2010
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 )1( :أذى
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 ()5
التعدي على حقوقها المادية إلى حد كبير مما ي عطل سير العملية التعليمية أو إدارة المدرسة
بشكل منتظم .وفيما يتعلق بهذا القسم ،تتضمن البلطجة كل من 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 اإلنترنت ،أو الرسائل الفورية أو االتصال عن طريق الفاكسميل .وتتضمن
البلطجة اإللكترونية أيضًا ( ) إنشاء صفحة على شبكة اإلنترنت أو منتدى يقوم فيه صاحب
الصفحة أو المنتدى بانتحال هوية شخص آخر أو ( ) انتحال صفحة شخص آخر كمؤلف
لمحتوى أو رسائل منشورة ،إذا نتج عن إنشاء الصفحة أو انتحال الشخصية أي شرط من
الشروط المذكورة في البنود من ( ) إلى ( ،)sالمتعلقة بتعريف البلطجة .وتتضمن البلطجة
اإللكترونية أيضًا عملية التوزيع من خالل وسائل االتصال اإللكترونية على أكثر من شخص
واحد أ و 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 ( ) إلى
( ،)sالمتعلقة 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.
 .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 قانونًا – (أ) في مالعب المدرسة والممتلكات القريبة من تلك المالعب
مباشرة ،أو أي نشاط يتعلق بالمدرسة أو يقع تحت رعايتها ،أو مناسبة عامة أو برنامج يُنفذ سواء
على ملعب المدرسة أو خارجه ،وفي ال حافلة المدرسية أو أي حافلة أخرى تملكها أو تستأجرها أو
تستخدمها المنطقة التعليمة أو المدرسة؛ و (ب) في 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 تستخد مه 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 إدارة 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
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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
إلى
الذهاب
خالل
من
التعليمية
 .lee0://eee.ciyeiiW..12.g .tv/0 mt.0l0w0 Wp615وتُقبل البالغات التي
تأتي من "مجهول" ؛ ومع ذلك ،ال يتم اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضد أي طالب على أساس
بالغ مر سل 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 وجود أعمال بلطجة ،أو أعمال بلطجة إلكترونية ،أو انتقام
واستمرارها ،فسيجري المسؤول المختص تحقيقات حيال هذا األمر .يمكن أن يتضمن
التحقيق ،على سبيل المثال ال الحصر ،إجراء تحقيقات مع الطالب وأولياء األمور والعاملين
بالمدرسة.
 .dاستراتيجيات الوقاية /التدخل /العواقب – إذا تم إثبات وجود أعمال بلطجة ،فسيتخذ الموظف
الم ختص 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 للطال ب 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 أجزمت 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 تحت رعاية المنطقة التعليمية ،أو أثناء طريقه
من المدرسة وإليها ،إلجراءات تأديبية ،قد تصل إلى الت عليق أو الطرد .يتعين إخطار المسؤولين المكلفين
بإنفاذ القانون بالحوادث الناتجة عن أعمال البلطجة.
ملحوظة :سيكون هناك الئحة بالدليل تغطي أعمال البلطجة اإللكترونية.

إساءة معاملة األطفال وإهمالهم
الفصل  - 439قانون يفرض على لجان المدرسة إخطار موظفي المدرسة بشأن شروط اإلبالغ
الخاصة بإيذاء األطفال وإهمالهم.
تم تعديل الفصل  71من القوانين العامة بموجب هذا األمر وذلك بإدراج القسم التالية بعد §:K37
الفقرة  - E37يتعين على اللجان المدرسية بكل مدينة أو بلدة أو منطقة تعليمية إقليمية إبالغ
المدرسين واإلداريين ،وأعضاء هيئة التدريس اآلخرين بشروط اإلبالغ المتعلقة بإيذاء
األطفال وإهمالهم وفق ما هو محدد في § F51إلى§ ،A51المتضمنة في الفصل .119
نص الفصل  ،F51§ ،119يمكن العثور عليه في القوانين العامة الخاصة باللجان المدرسية
وموظفي المدارس .كما أننا نتعاون مع المكتب التنفيذي للخدمات اإلنسانية لتنفيذ هذا القانون
الجديد.
سياسة متطلبات معلومات سجل مرتكبي الجرائم الجنائية ().I.R.O.C
تتيح سياسة مدارس نوروود العامة إمكانية الحصول على كل ما هو متاح من معلومات سجل
مرتكبي الجرائم الجنائية ( )IROCمن إدارة الخدمات المعلوماتية بالمحكمة الجنائية ()AI CR
للموظفين المستقبليين أو المتطوعين بإدارة المدرسة بما في ذلك أي فرد يقدم خدمات النقل
المتعلقة بالمدرسة لألطفال ،ولديه اتصال مباشر وغير خاضع للرقابة مع األطفال ،وذلك قبل
التعاقد مع الموظف /الموظفين أو قبول أي شخص كمتطوع .يشترط قانون الدولة حصول
المناطق التعليمية على معلومات سجل مرتكبي الجرائم الجنائية للموظفين العاملين لدى
شركات سيارات األجرة التي تعاقدت مع المدارس لتقديم خدمة نقل التالميذ.
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كما يتعين على المشرف ،أو في حال غياب المشرف ،يتعين على نائب المشرف الحصول-
بصفة دورية على أن ال يقل عن مرة كل ثالث سنوات -على كل ما هو متاح من معلومات
سجل مرتكبي الجرائم الجنائية من هيئة أنظمة السجالت الجنائية المتعلقة بجميع الموظفين
واألفراد الذين يقومون بنقل أطفال المدرسة بانتظام ،من بينهم الموظفين والمتطوعين العاملين
لدى شركات سيارات األجرة والذين لديهم اتصال مباشر مع األطفال وغير خاضعين للرقابة
في خالل فترة عملهم أو في خالل الخدمة التطوعية.
سياسة عدم تعاطي المخدرات في أماكن العمل
تهتم مدارس نوروود العامة اهتما ًما كبيرًا لضمان صحة موظفيها وسالمتهم.
وتعزيزا لهذا االهتمام ،ستقوم لجنة مدرسة نوروود بما يلي:
 .1إبالغ جميع الموظفين بخصوص (أ) مخاطر تعاطي المخدرات؛ و(ب) توفير المشورة
للموظفين بشأن المخدرات وإعادة تأهيلهم؛ و(ج) العقوبات التي يمكن أن تفرض على
الموظفين نتيجة النتهاكات تتعلق بتعاطي المخدرات؛ و (د) سياسة الحفاظ على أماكن
العمل خالية المخدرات.
 .2إخطار جميع الموظفين بأن تصنيع المواد الخاضعة للرقابة أو توزيعها أو صرفها أو
حيازتها أو استخدامها أمرًا محظورًا في مكان العمل وأن أي انتهاك ينتج عنه اتخاذ
إجراء من جانب األفراد المعنيين قد يصل إلى الفصل من العمل.
 .3إخطار الموظفين ،كشرط أساسي للتوظيف ،بوجوب التزامهم بشروط هذه السياسة
وأحكامها.
 .4إبالغ الموظفين ،كشرط أساسي للتوظيف ،بأنهم من الواجب عليهم إخطار مدير
المدرسة كتابيًا في غضون فترة خمسة أيام بتهمة وجود أي انتهاك خاص بالمخدرات
في مكان العمل.
 5.بعد ذلك ،إجراء برنامج توعية سنوي عن المخدرات للموظفين الجدد في إطار الجهود
المتواصلة الرامية إلى الحفاظ على بيئة عمل خالية المخدرات .المرجعية القانونية:
قانون خلو مكان العمل من المخدرات لعام ( IAO34 ،1988مدونة اللوائح االتحادية) -
الجزء  ،85الجزء الفرعي .A
التي نفذتها لجنة مدرسة نوروود في  22أغسطس عام .1990
إجراءات غلق المدارس في حالة الطوارئ
عندما يكون من الضروري إغالق المدرسة بسبب الطوارئ /ظروف الطقس ،سيتم اإلعالن عن
ذلك عبر محطات اإلذاعة /التلفزيون (ارجع إلى قسم المعلومات غير المتعلقة بالمدرسة لمزيد
من المعلومات) .نعتذر إذا كانت هواتف المدرسة غير متاحة وهو أمر متوقع في الفترة ما بين
وقت الطوارئ ووقت المغادرة المحدد لحاجتنا إلجراء مكالمات صادرة.
قد تعمد مدارس نوروود العامة إلى قصر اليوم الدراسي العادي المقرر بسبب حاالت الطوارئ،
مثل انقطاع الغاز أو الكهرباء ،أو انقطاع ضغط المياه أو سوء األحوال الجوية.
عندما يقرر مدير المدرسة إنهاء اليوم الدراسي مبكرا لكل المدرسة ،فستبذل إدارة المدرسة كل
المحاوالت إلبالغ أولياء األمور من خالل  Iicctne PWووسائل اإلعالم وغيرها من المصادر
المتاحة للمعلومات العامة .في تلك الظروف ،يجب على أولياء األمور الذين يعملون أو الذين ال
يتواجدون بالبيت أن يقوموا بالترتيبات الالزمة لرعاية أطفالهم عندما تقرر المدرسة إنهاء اليوم
الدراسي مبكرًا .ومن الواجب عليك معرفة ما يجري من تغييرات في أرقام هاتف الطوارئ.
قانون الخصوصية والحقوق التعليمية لألسرة ()APOEF
األسماء والعناوين وغيرها من المعلومات الخاصة بالطالب تنظمها لوائح سجالت الطالب
وقانون الخصوصية والحقوق التعليمية لألسرة (.)APOEF
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في خالل العام الدراسي ،يمكن للمدرسة أن تعرض أو تنشر عبر شبكة االنترنت العالمية اسم
الطالب وعنوانه ،وفصله ،ومشاركته في األنشطة الرسمية والرياضية ،وعرض الدرجات،
واألوسمة ،وإعالن الجوائز ،والخطط التي يمكن تنفيذها بعد المرحلة الثانوية بدون موافقة
الطالب أو ولي أمره المعنيين .وتقوم إدارة المدرسة بطباعة صور لألنشطة التعليمية والعروض
بشكل منتظم وتصويرها بالفيديو في النشرات اإلخبارية المدرسية ،والصحف المحلية ومحطات
التلفزيون المحلية الموصلة بالكابالت .وبموجب قانون الخصوصية والحقوق التعليمية لألسرة
( ،)APOEFلديك الحق في إبالغ المدرسة في فترة زمنية معقولة بعدم رغبتك في تأكيد اإلفصاح
عن بعض المعلومات التي من المقرر اإلفصاح عنها بدون موافقة مسبقة .فإذا كنت ال ترغب في
اإلفصاح عن أي من هذه المعلومات الخاصة بطفلك التي من المقرر اإلفصاح عنها ،فالرجاء
إرسال إخطار مكتوب إلى مدير المدرسة.
تصوير الطالب فوتوغرافيًا وبالفيديو
أثناء العام الدراسي ،يمكن أن تسمح مدارس نوروود العامة لمنظمات مختلفة مثل وسائل اإلعالم
المحلية ومجموعات أولياء األمور بإمكانية القيام بتصوير الطالب المشاركين في األنشطة
المرتبطة بالبرامج المدرسية فوتوغرافيًا أو بالفيديو .ويمكن استخدام هذه الصور على لوحة
اإلعالنات ،أو في الرسائل اإلخبارية ،أو الصحف ،أو على المحطات التلفزيونية المتصلة بالتعليم
أو بعض المنشورات التعليمية التي تهدف إلى توضيح األنشطة التي ترعاها مدارس نوروود
العامة وتروج لها وتوضيحها كذلك .إذا انتاب أولياء األمور القلق من ظهور طفلهم في أي من
هذه الصور أو أشرطة الفيديو ،يجب عليهم إخطار المدرسة كتابيًا.
المعاكسات والمقالب
القانون الذي يحظر مضايقة اآلخرين واالستهزاء بهم  -الفصل .536
سواء تم سنه من قبل مجلس الشيوخ أو من قبل مجلس النواب في اجتماع المحكمة العامة أو من
قبل نفس السلطات ،على النحو التالي:
تم تعديل الفصل  269من القوانين العامة بإضافة األقسام التالية:
القسم  - 17كل من كان ضالعا في جريمة مضايقة اآلخرين واالستهزاء بهم كمدبر رئيسي أو
مشارك وفق ما هو محدد في هذه الوثيقة يجب أن يعاقب بغرامة ال تزيد عن ألف دوالر أو
بالسجن في دار األحداث لمدة ال تزيد عن مائة يوم ،أو بكلتا العقوبتين معًا.
مصطلح المعاكسات والمقالب كما هو مستخدم في هذا القسم والقسم الثامن عشر يقصد به 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 .ومن بين هذه السلوكيات الجلد ،والضرب ،والوصف بألقاب مشينة،
والتمارين الرياضية القسرية ،والتعرض لحرارة الشمس ،واالستحواذ على أي طعام ،أو شراب،
أو مشروب ،أو دواء أو أي مواد أخرى بصورة قسرية ،أو أي ممارسة ألعمال وحشية أخرى
تتمثل في النشاط البدني القسري والتي من المرجح أن تؤثر سلبا على الصحة أو السالمة البدنية
ألي طالب أو أي شخص آخر من هذا القبيل ،أو التي تعرض هذا الطالب أو أي شخص آخر
لإلجهاد العقلي الشديد ،بما في ذلك الحرمان المتواصل من النوم أو الراحة أو التمادي في
االنعزال.
القسم  - 18كل فرد على علم بأن شخصًا آخرًا تعرّض للمضايقة على النحو المحدد في
القسم السابع عشر أو كان في مسرح الجريمة يجب عليه أن يقوم باإلبالغ عن هذه الجريمة
للمسئول المختص المعني بإنفاذ القانون في أقرب وقت ممكن -على أن يقوم هذا الشخص
باإلبالغ دون الخوف من تعرضه أو تعرض اآلخرين للخطر .يجب أن يعاقب كل من
يقصر في اإلبالغ عن تلك الجريمة بتوقيع غرامة ال تزيد عن خمسمائة دوالر.
سياسة الواجبات المنزلية
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الهدف من الواجبات المنزلية يتمثل في مواصلة علمية التعلم بتشجيع الطفل على الدراسة بشكل
مستقل .وهي تُعد امتدادًا لألنشطة التي بدأت في الفصول المدرسية ويمارسها الطالب تحت
إشراف وتوجيه من مدرسيهم.
سيقوم المعلم بإعداد خططًا تفي بالواجبات المنزلية بعناية؛ من شرح وتوضيح للطالب في الصف
ما الذي ينطوي عليه كل واجب منزلي يتعين على الطالب إنجازه سواء أكان دراسة ،أو تصحيح،
وإعادة كل الواجبات بعد إنجازها؛ وسرعة إبالغ أولياء األمور إذا لم ينجز أطفالهم الواجبات
المنزلية المفروضة عليهم بشكل صحيح.
ينبغي على أولياء أمور /أوصياء الطفل أن يساعدوا الطالب في تطوير طرق دراسة جيدة من
المنزل وذلك بتخصيص فترات زمنية مناسبة لهؤالء األطفال؛ وإبداء االهتمام والرغبة في
مساعدة أطفالهم في حل تلك الواجبات؛ وتوفير مساحة مناسبة من الوقت للدراسة؛ ومساعدة
الطالب بعمل توازن بين الواجبات المنزلية طويلة األجل وقصيرة األجل؛ ومن خالل تشجيع
أطفالهم على طلب المساعدة الشخصية من المعلمين عندما يصعب عليهم القيام بإنجاز الواجبات
المنزلية.
قانون ماساتشوستس لإلصالح التعليمي لعام 1993
ينص هذا القانون على إنشاء مجلس في جميع المدارس االبتدائية والثانوية والمدارس المهنية
المستقلة ،في كومنولث ماساشوستس .والغرض من هذا المجلس هو تقديم المشورة للمدير في
مجاالت متنوعة تدور ما بين الميزانية والمناهج الدراسية .تختلف هذه المنظمة اختالفًا واضحًا
عن مجلس اتحاد اآلباء والمدرسين التقليدي .ويتكون مجلس المدرسة من أولياء األمور
والمدرسين وأعضاء من المجتمع بوجه عام والمدير .تُجرى االنتخابات في خريف العام
الدراسي.

قانون إخطار أوليا األمور
وفقا لقوانين ماساتشوستس العامة ،الفصل  ،F32 § ،71يحق لولي أمر الطالب إعفاء طفله من
أي جزء من المناهج الدراسية التي تشمل بشكل أساسي التثقيف الجنسي لإلنسان أو المسائل
الجنسية المتعلقة باإلنسان .للحصول على هذا اإلعفاء ،يجب على ولي األمر إرسال طلب
مكتوب إلى مدير المدرسة يطلب فيه إعفاء أطفاله .لن تتم معاقبة أي طالب تم إعفاؤه من هذا
الجزء من المنهج الدراسي .إذا كنت تغرب في التعرف على ملخص لهذه المناهج ،فعليك
االتصال بمدير المدرسة.
سياسة الترقية
المستوى االبتدائي  -تتنوع معدالت سرعة التعلم لدى األطفال ووفقا لذلك ،سيختلف أيضا مقدار
الوقت الالزم لهم من أجل إتقان المناهج الدراسية لمستوى صف معين .يجب أن يتم اتخاذ القرار
بترقية الطالب أو إبقائه في مرحلته وفقًا لما يلي:
 .Aأ -سيستند هذا القرار على تحقيق ما هو أفضل لكل لطفل.
ب .سيتم أخذ التطور الفكري لدى الطالب ،والقدرة األكاديمية ،ومستويات اإلنجاز ،والنضج
البدني /االجتماعي في االعتبار.
ج -ستُحدد االحتياجات الشخصية وسيتم تطوير برنامج تعليمي لتلبية تلك االحتياجات.
د -تقييم مستوى الطالب هو مسؤولية مشتركة بين أعضاء هيئة التدريس والمدير بالتنسيق مع
أولياء أمور الطالب.
في جميع مستويات النظام المدرسي:
أ .يجب أن تكون الشروط والظروف المتعلقة باستبقاء الطالب /ترقية الطالب في ظل التعليم
الخاص هي بمثابة قرار صادر من فريق التقييم وفقا للوائح اإلدارة التعليمية بالدولة.
ب .ب .يجب أن ال تصدر أي استثناءات خاصة بسياسة الترقية إال بعد دراسة متأنية
وموافقة المدير ،ومراجعتها من المشرف العام على المدارس.

10

السياسة المتعلقة بالتمييز والتحرش
تمتثل سياسة مدراس نوروود العامة ،أثناء منحها فرص تعليمية متكافئة لجميع الطالب لديها بدون أي
تمييز ،امتثاالً تا ًما ألحكام الفصل  5§ ،76من قوانين ماساتشوستس العامة ( ،)t.G.Eوالباب السادس
من قانون الحقوق المدنية لعام  ،1964والباب التاسع من تعديالت التعليم لسنة  ،1972و§ 504من
قانون إعادة التأهيل لعام  ، 1973والباب الثاني من قانون األمريكيين ذوي االحتياجات الخاصة لعام
 ،1990وبسياسة التحرش الجنسي المتعلقة بلجنة مدرسة نوروود.
سياسات مدارس نوروود العامة المتعلقة بالفصل  5§ ،76الباب السادس ،والباب التاسع ،القسم ،504
والباب الثاني ،والتحرش الجنسي ،التي تحظر التمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو التوجه
الجنسي ،أو الهوية الجنسية ،أو الدين أو الجنسية أو اإلعاقات مثل شدة ضعف السمع أو النظر في

المناطق التالية :القبول في النظام المدرسي؛ والقبول في الدورات الدراسية؛ وفرص التوجيه؛
وعروض المناهج الدراسية ،واألنشطة غير المتعلقة بالمناهج؛ والمنح الدراسية والنقدية؛
والتوظيف؛ واستخدام المنشآت.
وباإلضافة إلى ذلك ،تم وضع إجراءات الشكوى للطالب والموظفين .نرجع أوال إلى مدير
المبنى الذي حدث فيه التمييز أو التحرش بخصوص إجراءات الشكوى .إذا لم يتم التوصل
إلى قرار داخل المبنى في غضون  20يوما بعد استالم الشكوى ،فسوف يحال األمر إلى
مساعد المشرف في أق رب وقت ممكن ،بما في ذلك أي معلومات تدعم الشكوى .وسيجري
مساعد المدير تحقيقًا في هذه المسألة وسيتولى اإلجابة عن جميع االستفسارات كتابيًا خالل 20
يوما من استالم المدرسة للشكوى التي لم يتم التوصل لحل لها .وستدرج أي خطط تتعلق
بتصحيح أية استفسارات في الرد ،حسب االقتضاء .في حالة اإلدعاء بوجود تحرش جنسي،
فستتضمن الخطوة األولى قيام الشخص الذي ادعى التحرش بوصف كيفية التحرش.
إذا لم يتم التوصل إلى حل أو تم التوصل إلى حل غير مرض ،فيمكن للمتظلم أن يقدم عريضة
مكتوبة للمشرف العام على المدارس .سيجري المشرف ،أو من ينوب عنه ،تحقيقًا وسيسعى
لحل المشكلة ،في غضون  20يوما من تسلمه الشكوى التي لم يتم التوصل لحل لها .سيرد
المشرف كتابيًا على مقدم العريضة بعد انتهاء التحقيق .سيتم االحتفاظ بملف منفصل يحتوي
على جميع اإلجراءات المتخذة بموجب إجراءات الشكوى.
كما ستكون لجنة المدرسة بمثابة مجلس الطعون النهائية المحلي ألي من المسائل التي لم
يتمكن المشرف أو من ينوب عنه من حلها .ويكون التواصل مع لجنة المدرسة من خالل
إخطار مكتوب يُوجه إلى الرئيس ويحتوي على وصف للمشكلة ويسأل عن إمكانية استعراض
هذه المسألة مع لجنة المدرسة .يجب أن تُرفق الوثائق بطلب مكتوب للمراجعة.
في حالة وجود أي شكوى يمكنك االتصال بالموظفين والهيئات المعنية على النحو التالي:
المدارس
جورج يوزيفتش،
مدرسة نوروود الثانوية () iyeiiW g ml Rnliil
2333-769-781
مدير المدرسة
مان،
جاكلين
مدرسة كواكلي المتوسطة ()Ii .ltr t WWlt Rnliil
7880-762-781
مدير المدرسة
0694-762-781
مدرسة بالش ( )l lnl Rnliilجان سالينز ،مدير المدرسة
روبرت غريفين،
مدرسة كاالهان ()I ll l c Rnliil
رقم 0693-762-781:مدرسة كليفالند ( Iltstl cW
مدير المدرسة
-6522
رقم:
نانسي كوبوال ،مديرة المدرسة
،)Rnliil
ويسلي مانادي،
 781-762مدرسة أولدهام ()RlWl g Rnliil
2417-769-781
مدير المدرسة
كيليون،
ريان
مدرسة بريسكوت ()Eytvniee Rnliil
6497-762-781
مدير المدرسة

11

مدرسة ويليت ( )d lltee Rnliilديان فيريرا ،مدير المدرسة

6805-762-781

حي أو منطقة
مستر جيمس هايدن ،المشرف العام على المدارس
مركز  gtv O. R s mtالتعليمي
Eyiv0tne Reytte 275
iyeiiW tF 02062
 6804-762-781داخلي 5819

الدكتور أليك ويث ،منسق الباب السادس والباب التاسع والفقرة 504
مساعد المشرف العام على المدارس
مركز  gtv O. R s mtالتعليمي
Eyiv0tne Reytte 275
tF 02062 iyeiiW
 6804-762-781داخلي 5816

السيدة كارول بوارييه ،منسق الباب األول ()T elt C
مساعد المشرف العام على المدارس االبتدائية المناهج  /المنح
مركز  gtv O. R s mtالتعليمي
Eyiv0tne Reytte 275
iyeiiW tF 02062
 6804-762-781داخلي 5815

بول ريكاردي ،منسق قانون األمريكيين ذوي االحتياجات الخاصة
مدير المنشآت /المالعب
مركز  gtv O. R s mtالتعليمي
Eyiv0tne Reytte 275
iyeiiW tF 02062
 6804-762-781داخلي 5830

ماكيني -فينتو (المشردين) منسق
مساعد المشرف اإلداري للمدارس
مركز  gtv O. R s mtالتعليمي
Reytte Eyiv0tne 275
iyeiiW tF 02062
 6804-762-781داخلي 5819

باإلضافة إلى اإلجراءات المذكورة أعاله ،فإنه يمكن ألي طالب أو موظف أن يقدم شكوته
بشكل مباشر إلى الهيئات المدرجة التالية:
لجنة ماساتشوستس لمناهضة التمييز
Rct Fvlotyeic El nt
liveic tF 02108
3990-727-617

مكتب الحقوق المدنية
.d. tnIiyg n. Eive Rss nt c Iitye gitvt
liveic tF 02109
9662-223-617
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يجب إرسال األسئلة المتعلقة بهذه السياسات أو الطلبات المتعلقة بالنص الكامل للوائح لجنة
المدرسة إلى مكتب مراقب المدارس.
التعليم لذوي االحتياجات الخاصة
تضمن اللوائح التعليمية الخاصة بماساتشوستس حصول الطالب المؤهلين على خدمات تعليمية
خاصة تهدف إلى تطوير اإلمكانات التعليمية الفردية لكل طالب في بيئة أقل تقييدًا وفقا للوائح
الفيدرالية للبلد المعمول بها.
تقدم كل مدرسة خدمات فريق دعم الطالب وذلك من أجل تلبية االحتياجات التعليمية للطفل في
مناخ يسمح بأقل درجة من التقييد .تعمل مجموعة من المعلمين والمختصين بشكل تعاوني لتحديد
تجهيزات الفصول المدرسية باألدوات وإجراء بعض التعديالت لدعم جميع الدارسين في إطار
برنامج تعليمي منتظم.
عندما ال تثمر التعديالت المنفذة بنا ًءا على توصية من فريق دعم الطالب عن النجاح الذي يلبي
احتياجات الطفل ويعتقد الفريق أن اإلعاقة تؤثر على تقدم الطفل ،فسينصح الفريق بتقييم التعليم
لذوي االحتياجات الخاصة .ويقوم فريق متخصص من المدربين بإنجاز التقييمات في المجاالت
التي يشتبه أن تكون سببًا في اإلعاقة .ويمكن أن تشمل هذه التقييمات المدرس واالستشاري،
والممرضة ،والطبيب النفسي ،والعقبات التعليمية واألخصائيين اآلخرين إذا اقتضت الضرورة.
يحدد تعاون أولياء األمور مع فريق التعليم لذوي االحتياجات الخاصة ما إذا كان الطالب الذي
يحضر من ذوي االحتياجات الخاصة أو ال ،ويحدد نوع اإلعاقة ويضع برنامج تعليمي فردي
( )CPEالمناسب للطفل.
القسم 504
وفقًا للقسم  504يتم توفير أماكن إقامة لجميع الطالب الذين تبيّن أنهم يعانون من عاهات بدنية أو عقلية
تُعيق بشكل كبير نشاط أو أكثر من األنشطة الحياتية الرئيسية (بما فيها التعليم) .وتتحمل المدرسة
مسئولية التحديد والتقييم  ،وإذا كان الطفل مؤهالً بموجب المادة  ،504وتحمل تكاليف الحصول على
الخدمات التعليمية المناسبة .يتطلب تحديد إعاقة الطفل بموجب المادة  504موافقة من أعضاء هيئة
التدريس (العاميين) العاديين ضمن المنهج العام .ويتولى فريق من األفراد الذين هم على دراية بحالة
الطالب (بما في ذلك أولياء األمور /األوصياء) مهمة استعراض طبيعة إعاقة الطالب لتحديد ما إذا كان
ً
مؤهال أو ال ومدى تأثير اإلعاقة على تعليم الطالب ،وتحديد ما يلزم من تجهيزات و /أو خدمات .ويتم
تقديم مجموعة متنوعة من التجهيزا ت والخدمات وفقا لخطط التجهيز رقم  504التي يتم توثيقها
ومراجعتها بشكل دوري .رئيس مسئولي االمتثال هو منسق رقم  504للمنطقة.

االستجابة للتدخل ()OTC
االستجابة للتدخل هي العملية التي تتضمن توفير تعليمات ممنهجة وقائمة على البحث وسبل
التدخل للتقدم بمستوى المتعلمين .فمن المفترض أن تلبي التعليمات /سبل التدخل احتياجات
الطالب واستمرار مراقبة التقدم .وعالوة على ذلك ،صُممت االستجابة للتدخل لتكون بمثابة
تدخل مبكر لمنع الفشل الدراسي على المدى الطويل .وعلى هذا النحو ،يمكن لنظام االستجابة
للتدخل أن يحل محل و /أو يكمل نموذج تباين حاصل الذكاء في تحديد صعوبات التعلم.
تعتبر االستجابة للتدخل خدمة تعليمية عامة ،ولكن يمكن تنفيذها أيضًا في أماكن التعليم الخاصة.
أهم المالمح – فيما يلي قائمة بأهم المالمح الخاصة بعملية االستجابة للتدخل
االستجابة للتدخل هي مبادرة تعليمية عامة في المقام األول وتهدف إلى تلبية احتياجات المتعلمين
المكافحين في تجربتهم التعليمية في وقت مبكر.
ويستند نظام االستجابة للتدخل على نموذج حل المشكالت الذي يستخدم البيانات إلبالغ جهات
اتخاذ القرار.
وتطبق منهجية التدخالت لنظام االستجابة للتدخل وتُستمد من الممارسات القائمة على البحث.
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تعتمد االستجابة للتدخل بشكل كبير على مراقبة التقدم المحرز وجمع البيانات.
ويقوم فريق متعدد التخصصات من المهنيين بتصميم خطط تدخالت نظام االستجابة للتدخل
وتنفيذه ومراقبته.
ويمكن أن يحل نظام االستجابة للتدخل محل نموذج تباين حاصل الذكاء لتحديد وجود إعاقة في
التعلم.
النموذج ثالثي المراحل
الجانب األول – توفير دراسة عامة ومجموعة تدخالت تمثل عادة برنامجًا تعليميًا أساسيًا .إذا تم
التمييز بين هذه المعلومات جيدًا ،فإن نسبة الطالب الذين سيتفاعلون ويحققون المعايير المعمول
بها ستصل إلى  .٪90-80التقييمات تحدث بمعدل ثالث إلى أربع مرات في السنة.
الجانب الثاني – إذا لم يحرز الطالب تقد ًما كافيًا في الجانب األول ،فسيقدم المزيد من الخدمات
المكثفة والتدخالت المستهدفة التي تجرى عادةً في أماكن تحوي مجموعة صغيرة ،باإلضافة إلى
التعليمات المقدمة في المناهج العامة .وتتم مراقبة مستوى التقدم عن كثب ،على األقل كل
أسبوعين ويمكن أن تستمر سبل التدخل القائمة على البحث لمدة تتراوح ما بين ستة وعشرة
أسابيع.
الجانب الثالث – أما في حاالت الطالب الذين ال يستجيبون بشكل مالئم للتدخالت المستهدفة في
الجانب الثاني ،فسينظر في مدى أهليتهم للحصول على خدمات التعليم الخاصة بموجب قانون
تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة ( .)CAPF 2004كما قد يتطلب األمر المزيد من االختبارات
بإجراء بعض التدخالت الفردية والمكثفة التي تستهدف حاالت العجز في المهارات.
األسلحة
يُعدَل القسم  - 37والقسم  E37من الفصل  71المذكور من القوانين العامة بالكيفية التي صدر بها
في عام  1990في الطبعة الرسمية بموجب هذه الوثيقة بإضافة الفقرات التالية:
باإلضافة إلى ذلك ،يلتزم أي عاملون في إدارة المدرسة بإبالغ المشرف المباشر الخاص بهم عن
أي واقعة تتعلق بحيازة أحد الطالب لسالح خطر أو استخدامه في مرافق المدرس في أي وقت.
ويلتزم المشرفون المتلقون لهذه البالغات المتعلقة باألسلحة بإرسال البالغات إلى المشرف العام
في المدرسة المعنية الذي بدوره يرسل نفس البالغات مرفقة مع نسخة من تقرير عن السالح
المذكور إلى قائد الشرطة المحلي وإدارة الخدمات االجتماعية ومكتب خدمات الطالب أو ما يحل
محله في أي منطقة تعليمية وإلى لجنة المدرسة المحلية .ومن ثم يتعين على المشرف العام جنبًا
إلى جنب مع قائد الشرطة المحلي وممثل من إدارة الخدمات االجتماعية وممثل من مكتب خدمات
الطالب أو ما يحل محله بإجراء تقييم لحالة الطالب المعني في تقرير السالح المذكور .ويلزم
إحالة هذا الطالب للحصول على البرنامج اإلرشادي؛ شريطة أن يكون هذا البرنامج اإلرشادي
يتوافق مع المعايير المقبولة الذي ينص عليها المجلس التعليمي .وعقب االنتهاء من الجلسات
اإلرشادية ،يلزم إجراء تقييم متابعة لحالة الطالب المذكور تحت إشراف نفس المسؤولين القائمين
على التقييم األول.
يجب على أي طالب ينتقل إلى النظام المحلي أن يقدم لنظام المدرسة الجديدة سجل دراسي كامل
عن الطالب الملتحق .وتشمل التقارير أعاله على سبيل المثال ال الحصر ،أي وقائع تتعلق
بالفصل أو انتهاك القوانين الجنائية أو أي تقارير وقائع اُتهم هذا الطالب فيها بجريمة منصوص
عليها في أي قانون معلق تنفيذه.
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مدونة قواعد االنضباط في المدارس االبتدائية
يك ُمن الغرض من مدونة قواعد االنضباط في المدارس االبتدائية في توفير مبادئ توجيهية
واضحة ومتناسقة إليجاد بيئة تعليم آمنة .ونتوقع من الطالب بُغية تحقيق هذا الغرض أن
يحترموا أنفسهم ومن حولهم فضالً عن أن يعملوا ويلعبوا بأمان.
يتحمل الطالب مسؤولية أفعالهم ويجب محاسبتهم على قراراتهم .فهم بحاجة لمعرفة كيفية العناية
الكافية بالبالغين للتأكد من امتثالهم لقواعد المدرسة .ويتحمل العاملون بالمدرسة مسؤولية
تصحيح سلوك الطالب في حال قيامهم بتصرف غير مالئم في أي وقت خالل اليوم الدراسي.
كما يتحمل المدرس مسؤولية الحفاظ على االنضباط الجيد داخل الفصل الدراسي وداخل المدرسة
وفي ساحة اللعب .حيث سيقابل سوء السلوك باتخاذ المدرسين لإلجراءات التصحيحية الالزمة
أو اإلحالة إلى مدير المدرسة .قد ينتج عن إحالة الطالب إلى اإلدارة التخاذ إجراءات تأديبية
نحوهم اتخاذ أي من اإلجراءات التالية على سبيل المثال ال الحصر :االتصال بولي األمر ،أو
التحذير الشفوي أو الحرمان من العطلة ،أو االحتجاز لفترة بعد اليوم الدراسي ،أو التعويض التام،
أو الفصل داخل المدرسة /أو خارج المدرسة ،أو تقييم الصحة العقلية أو اتخاذ اإلجراءات
القانونية إذا لزم األمر.
فجُل ما تريده مدارس نوروود العامة هو إيجاد بيئة سالمة وآمنة في كل مبنى تعليمي .باإلضافة
إلى معايير السلوك المنصوص عليها في دليل الطالب ،فيحق لمدير المدرسة بحسب اختياره
المطلق تحديد ما إذا كان تصرف معين يمثل تهديدًا للحفاظ على البيئة السالمة واآلمنة .كما يحق
للمدير أيضًا تحديد اإلجراءات التأديبية الالزمة الواجب تنفيذها حسب تقديره المطلق.
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 اإلجراءات 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 § g 37حيث سيتم عقد جلسة استماع في
غضون يومين.
تهدف قواعد السلوك االنضباطي الخاصة بمدرسة نوروود العامة ( ) iyeiiW Etol n Rnliilإلى
أن تكون قواعد توجيهية ،وليست 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 الم خالفات 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 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 تحت 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 تحت 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
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دراسية بشكل متراكم الرتكاب الطالب مخالفات متعددة خالل العام الدراسي .ال يجوز اعتبار االستبعاد
فقط من ا لمشاركة في األنشطة المنهجية اإلضافية أو األحداث التي تقام تحت رعاية المدرسة ،أو كليهما،
استبعاد من احتساب األيام الدراسية .يستثنى من ذلك الطالب المتهمين بارتكاب أي مخالفة من
المخالفات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات الفرعية ( ) أو ( )oمن القوانين العامة الفصل ،71
القسم § ،g37أو في القسم §g 37من القوانين العامة ،الفصل  ،71ال 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 خطرًا على األشخاص أو الممتلكات ،أو يحدث اضطرابًا ماديًا وخطيرًا
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 الفصل  71أو §§ g37أو g 37بخصوص :أ) حيازة سالح
خطير؛ ب) حيازة مادة خاضعة للرقابة؛ ج) االعتداء على أي من أعضاء هيئة التدريس؛ أو د) 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 ضارًا كبيرًا على الرعاية االجتماعية في
.g
المدرسة ،على النحو المنصوص عليه في قوانين ماساتشوستس العامة الفصل  g37§§ ،71أو  37
ال تمنع لوائح الدولة ( 603قانون اللوائح بوالية ماساتشوستس  )53.04مسؤول 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 ،سوف
يتخذ اإلجراءات اآلتية:
 إعطاء الطالب وولي األمر إخطار شفهيًا وخطيًا،
 إعطاء الطالب فرصة لعقد جلسة استماع بخصوص ما ارتكبه من مخالفة وإعطاء ولي األمر
فرصة للمشاركة في حضور مثل هذه الجلسة ،و
 يتضمن اإلخطار الخطي ما يلي:
 .1المخالفة التأديبية؛
 .2أسس االتهام؛
 .3العواقب المحتملة ،بما في ذلك المدة المحتملة لفصل الطالب من المدرسة؛
 .4إعطاء 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؛
 .5تاريخ عقد جلسة االستماع ،ووقتها الزمني ،ومكانها؛
 .6حق الطالب وولي أمر الطالب في الحصول على خدمات الترجمة في الجلسة عند الحاجة
للمشاركة؛
 .7ما إذا كان يجوز تطبيق الفصل طويل األجل من المدرسة على الطالب بعد عقد جلسة
االستماع مع مدير المدرسة:
 .aالحقوق المنصوص عليها في  ItO 603قانون اللوائح بوالية ماساتشوستس 53.08
(.)o()3
 .bقبل جلسة االستماع ،يتم إعطاء الطالب/ولي األمر فرصة لمراجعة سجل الطالب
والوثائق التي قد يعتمد عليها مدير المدرسة.
 .cالطالب لديه الحق في أن يمثله محام أو أي شخص على نفقته الخاصة.4
 .dالطالب لديه الحق في تقديم شهود وتقديم تفسير عن الحادث .ال يجب استدعاء شهود
الطالب/الضحايا إذا كان مدير المدرسة يقرر تحديدًا ،شفويًا أو كتابيًا ،داخل جلسة
االستماع أن تحديد هوية شهود الطالب أو أن حضور الشاهد/الضحية قد يعرض
سالمته الجسدية للخطر أو يتسبب في ترهيبه .يجب أن يكون جميع الشهود متطوعين
وأن يكونوا بمرافقة الوصي إذا كانوا دون  18عا ًما.
 .eالطالب لديه الحق في استجواب الشهود الذين قدمهم قطاع المدرسة .يجب أن يكون
جميع الشهود متطوعين وأن يكونوا بمرافقة الوصي إذا كانوا دون  18عا ًما.
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 .fالطالب لديه الحق في أن يطلب تسجيل االستماع والحصول على نسخة من تسجيل
الصوت إذا طلب مدير المدرسة تسجيالً صوتيًا للجلسة.
 .gيجوز تقديم التماس بشأن الفصل طويل األجل من المدرسة لمدة تزيد عن عشرة ()10
أيام من قرار المدير ويجوز
أيام متتالية أو تراكمية إلى المشرف في غضون ثالثة (ٍ )3
أيام حسب الطلب.
تمديدها 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 إخطارًا 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 ،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 با لمخالفة التأديبية ،واستخالص أن الطالب قد ارتكب المخالفة ،ومدة
الفصل داخل المدرسة .يدعو مدير المدرسة أيضًا ولي األمر إلى حضور اجتماع لمناقشة األداء
األكاديمي للطالب وسلوكه ،واستراتيجيات مشاركة الطالب ،واالستجابات الممكنة لسلوكه .يتم
تحديد موعد مثل هذا االجتماع في يوم الفصل من المدرسة إن أمكن ،وإذا لم يكن ممكنًا ،فيكون في
أقرب وقت 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 الوقت لجلسة االستماع من قبل مدير المدرسة ،والطالب ،وولي األمر.
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 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 نص لوائح انضباط الطالب كامالً في الموقع اإللكتروني الخاص بإدارة ماساتشوستس للتعليم
االبتدائية والثانوي على:
lee0://eee.Wit.g vv.tWt/l evytmv/603ngy53.legl

قد يتعرض الطالب المرتكبون للجرائم التالية للفصل من المدرسة:
 .Aالتدخين ،شرب الكحوليات والخمور ،استخدام المواد الخاضعة للرقابة أو حيازتها سواء
أثناء الذهاب للمدرسة أو الرجوع منها أو داخلها؛
ب .االعتداء على شخص العاملون بالمدرسة أو الممتلكات؛
ج .المضايقات المتكررة للمدرسين أو الطالب؛
د .معاكسة الطالب بصور متكرر؛
هـ .افتعال حريق أو تنفيذ أي حوادث تخريب كبيرة أخرى؛
و .حيازة سكين من أي نوع؛
ز .استخدام أي شيء كسالح أو التهديد باستخدامه؛
 .Hالتهديد بالتسبب في أضرار خطيرة أو ارتكاب عنف ضد شخص آخر؛
 .Iالدعوة إلى العنف من خالل وسائل االتصاالت المكتوبة أو الشفهية؛
 .Jحيازة أي أسلحة خطيرة أو استخدامها مثل (األسلحة النارية ،أو المتفجرات أو غيرها)
وفقًا لما تحدده قواعد المدرسة ولوائحها في الفصل  269من القواعد العامة؛
ك .عدم االمتثال المتكرر و/أو المتعمد لتوجيهات أي من العاملين بالمدرسة الذين يعملون
بشكل شرعي وبصفتهم الرسمية أو تحديه تلك التوجيهات؛
ل .التسبب المتعمد في الضرر لممتلكات المدرسة و/أو محاولة التسبب به.
م .التسبب المتعمد في إصابات جسدية لشخص آخر أو محاولة التسبب بها فيما عدا حاالت
الدفاع عن النفس؛ و
ن .إطالق إنذار الحريق بحجج زائفة وفقًا لما هو منصوص عليه في قانون الوالية.
و .عُرفت البلطجة في "الفصل  92من قوانين  - 2010القانون المتعلق بالبلطجة في
المدارس".
نذكر أدناه قواعد خاصة تتعلق بالجرائم الخطيرة :يجب إبالغ المدير بكل المخالفات المرتكبة
لتحديد اإلجراءات الالزم اتخاذها .مخالفة الطالب للقواعد التالية قد يعرضهم للفصل من
المدرسة:
 .Aال يسمح للطالب بالمشاجرة مع غيره من الطالب .يمكن فصل المجرمين المعتادين
اإلجرام من المدرسة.
ب .يجب على الطالب التحدث بلغة مقبولة .ال يسمح باستخدام األلفاظ النابية واإليماءات
البذيئة.
ج .ال يُسمح للطالب بترك المدرسة خالل اليوم الدراسي دون إذن من مدير المدرسة أو من
ينوب عنه.
د .يلتزم الطالب بمواظبة الحضور إلى المدرسة بموجب قانون الوالية .يُبلغ عن كل
حاالت الغياب إلى اإلدارة وإلى أولياء األمور /الحاضن.
هـ .ال يسمح بالمقامرة داخل مرافق المدرسة.
و .في حاالت الحريق /التدريبات على حاالت الطوارئ أو اإلخالء في حاالت الطوارئ
يجب على الطالب إتباع اإلرشادات الخاصة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لإلخالء السريع
واآلمن والمنظم.
ز .ال يسمح للطالب بتزوير الوثائق المدرسية أو مالحظات أولياء األمور .كل من يخالف
هذه القاعدة معرض للفصل من المدرسة.
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 .Hيرسل كل الطالب الغير مهذبون أو الغير محترمون أو العصاة إلى المكتب .الوقاحة
المستمرة وتعطيل العمل في الفصول الدراسية وسوء األخالق من األسباب الوجيهة
للفصل.
 .Iال يسمح باستخدام األجهزة/األلعاب االلكترونية وال أجهزة الراديو أو أجهزة االستدعاء
وال مؤشرات الليزر داخل المدرسة دون إذن خاص من المدير.
ي .إذا قرر أولياء األمر أن الطالب بحاجة لهاتف محمول لحاالت الضرورة/أغراض
األمان ،فيجب غلق الهاتف المحمول واالحتفاظ به في حقائب الظهر خالل اليوم
الدراسي.
 .Kال يسمح بالسرقة أو محاولة السرقة داخل المدرسة وسيتعرض مرتكب ذلك نفسه
للعقوبات المنصوص عيها في دليل الطالب.
لن تتحمل المدرسة مسؤولية ضياع أو سرقة الممتلكات الشخصية.
يجدر معرفة أن مناط تطبيق قواعد االنضباط هذه يشمل كل األنشطة المتعلقة بالمدرسة بما فيها
النقل من المدرسة وإليها واألنشطة المدرسية التي ترعاها المدرسة بعد اليوم الدراسي .يحق
للطالب االعتراض على القرارات التأديبية أمام المشرف العام للمدرسة.
السلوكيات في الكافتيريا
 .Aيتعين على الطالب إتباع عادات األكل السليمة المتوقع منهم إتباعها في البيت في
الكافتيريا أيضًا.
ب .عندما يكون الطالب في الكافتيريا ،يُتوقع منهم إظهار احترامهم لموظفي الكافتيريا
والتعامل معهم بأسلوب مهذب.
ج .كما ُتوقع من الطالب االنتظار في الصف بشكل مناسب  -دون تدافع أو خداع أو
التحدث بصوت مرتفع.
د .ويجب على الطالب االلتزام بالجلوس على الطاولة الخاصة بهم حتى االنتهاء من
وجباتهم.
هـ .ويُنصح الطالب باستخدام الصناديق المخصصة للتخلص من القمامة.
و .يجب على جميع الطالب الحرص على التعامل بأسلوب مهذب واحترام حقوق اآلخرين.
ز .يجب التحدث "بصوت منخفض".
 .Hتُترك كل معدات ساحة اللعب في المساحة المخصصة لها في الكافتيريا.
السلوكيات في الحافلة المدرسية
يبدأ اليوم الدراسي بمغادرة الطالب لمنازلهم وينتهي بعودتهم إليه .ويكون الطالب طوال هذه
الفترة تحت وصاية إدارة المدرسة.
يوفر ركوب الحافلة المدرسية الراحة للطالب المقيمون بعي ًدا عن مدرستهم بمسافات خارج
النطاق المحلي المخصص من الوالية .وهي ميزة ينبغي أن يحظى به الجميع .وينبغي أن يكون
الشاغل الرئيسي لكل من يستقلون الحافلة المدرسية توفير األمان.
والسلوك السليم يضمن األمان .بينما الشجار والصراخ وما شابه يشتت انتباه السائق وقد يتسبب
في وقوع إصابات لألطفال .من الضروري أن يتعاون األطفال مع سائق الحافلة لسالمة جميع
األطراف.
أ .من المتوقع أن يلتزم الطالب بما يلي:
 الوقوف على بعد من الطريق أثناء انتظار وصول الحافلة .ويجب عليهم 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 الوصول إلى الوجهة المقصودة.
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 إبقاء الذراعين ،واليدين ،والساقين داخل الحافلة.
 إبقاء جميع المواد مثل الكتب ،والمعدات الرياضية ،واآلالت الموسيقية ،وما إلى ذلك
خارج الممر .
 االمتناع عن التدخين في أي حافلة مدرسية.
 االمتناع عن تناول المأكوالت أو المشروبات في الحافلة المدرسية.
 عدم االنضباط ،بما في ذلك الصراخ أو إلقاء األشياء في الحافلة.
 االمتناع عن رمي المخلفات أو تشويه الحافالت.
 استخدم باب الطوارئ في حاالت الطوارئ فقط..
 االمتناع عن لمس أي معدات سالمة في الحافلة بال داعٍ.
التالميذ الذين يفشلون في فهم مسؤولياتهم عند ركوب الحافالت المدرسية قد يفقدون امتياز
ركوب الحافلة بشك ٍل مؤقت أو دائم .لن يتم تعويض األسر عن الرسوم المفقودة نتيجة منع
أطفالهم من ركوب الحافلة ألسباب تأديبية.
ب .يخضع الطالب لإلجراءات التالية من التقارير المكتوبة وما يترتب عليها من قرارات:
 يٌقدم سائق الحافلة تقريرًا بسوء سلوك الطالب إلى مدير المدرسة .يُتبع هذا التقرير
بتحقيق مدير المدرسة أو من ينوب عنه في الشكوى المقدمة.
 عند قبول مدير المدرسة لهذه الشكوى ،يٌر َسل إخطار "أول" مكتوب إلى ولي
األمر/الوصي يوضح المشكلة وينذر بأن استالم اإلخطار الثاني يؤدي إلى فقد
الطالب المتياز ركوب الحافلة لمدة أسبوع.
 بعد إرسال اإلخطار الثالث ،يلزم عقد مؤتمر مع أولياء األمور بحضور المشرف
العام للمدارس والتشاور معه ،وعلى إثر هذه المشاورات يمكن استبعاد الطالب من
ركوب الحافلة المدرسية لباقي العام الدراسي.
يُحظر استبعاد الطالب من ركوب الحافلة المدرسية أثناء الرحلة .تقدم تقارير السائقين المكتوبة
إلى مدير المدرسة .تقدم المعلومات الخاصة بالتحقيقات إلى ممثل اإلدارة المركزية.
عند افتعال معظم الطالب ألعمال شغب ،يجب على السائق أن يتوقف ويأمرهم بالحفاظ على
النظام داخلة الحافلة وإال فسيضطر للرجوع بهم إلى المدرسة .وإذا استدعى األمر ،يعود السائق
إلى المدرسة كي يتخذ المدير اإلجراءات الالزمة.
يتحمل الركاب مسؤولية الحفاظ على ممتلكات الحافلة ويجب عليهم تعويض مزود خدمات النقل
عن أي أضرار ناتجة عن سوء استخدامها.
انضباط الطالب ذوي اإلعاقة
من المتوقع أن يلتزم جميع الطالب بمتطلبات السلوك المحددة في هذا الكتيب .وستفرض القوانين
واللوائح الفيدرالية أحكا ًما إضافية خاصة بالطالب المعاقين .يتعين على المدير أو من ينوب عنه إخطار
مدير الخدمات الطالبية بالمخالفة التي يمكن أن تتسبب في الفصل ألي طالب حاصل على برنامج التعليم
الفردي  CPEأو خطة اإلقامة .504
يجوز للموظفين اإلداريين بالمدرسة استبعاد أي طالب معاق من المدرسة النتهاكه قواعد السلوك لمدة ال
تزيد عن  10أيام متتابعة (إلى الحد الذي تُطبق فيه البدائل على الطالب من غير المعاقين) ،وفصله لمدة
إضافية ال تزيد عن  10أيام من نفس العام الدراسي بسبب وقوع حوادث أخرى لسوء السلوك (طالما أن
أيام الفصل هذه ال تغير من صفه الدراسي الملتحق به) .قانون تعليم األفراد المعاقين (،CAPF( 2004
القسم §.).( )1( )l( 615
بعد فصل طفل معاق من الصف الملتحق به لمدة  10أيام دراسية في نفس العام الدراسي ،يجب أن
يواصل هذا الطفل في األيام التالية أليام الفصل تلقي الخدمات التي تمكنه من المشاركة في منهج التعليم
العام حتى لو كان في بيئة تعليمية مختلفة ،وأن يواصل تقدمه باتجاه تحقيق األهداف المحددة في برنامج
التعليم الفردي CPE؛ ويجب أن يتلقى هذا الطفل ،عند الضرورة ،تقيي ًما سلوكيًا وظيفيًا وخدمات تدخل
لتحسين السلوك وتعديله التي تم تخصيصها ل لسيطرة على انتهاكات السلوك حتى ال تتكرر مرة أخرى.
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في غضون  10أيام من اتخاذ أي قرار لتغيير التحاق أي طفل معاق بسبب انتهاكه لقواعد سلوك الطالب،
يجب أن تستعرض المنطقة التعليمية وولي األمر (أولياء األمور) وأفراد الفريق المعنيين ببرنامج التعليم
الفردي  CPEالخا ص بهذا الطالب جميع المعلومات ذات الصلة الواردة في ملف الطالب ،بما في ذلك
برنامج التعليم الفردي  CPEوأي مالحظات للمدرس وأي معلومات أخرى ذات صلة يوفرها أولياء
األمور أو األوصياء لتحديد ما إذا:
 .1كان السلوك قيد البحث قد قام به الطفل بسبب إعاقته أو كان له عالقة مباشرة أو الحقة بذلك ،أو
 .2السلوك قيد البحث كان نتيجة مباشرة لفشل المنطقة التعليمية في تنفيذ برنامج التعليم الفردي
 . CPEيجب أن يتم تحديد هذا السلوك على أنه أحد مظاهر إعاقة الطفل إذا ما قررت المنطقة
التعليمية وولي األمر وأفراد الفريق ذوي الصلة ببرنامج التعليم الفردي للطفل  CPEأنه قد تم
تحقيق الشرط الوارد في الفقرة ( ) أو ( ) .يتوصل الفريق إلى نتيجة بتحديد مظاهر اإلعاقة
فيما يتعلق بالعالقة بين السلوك السيئ الذي أبداه الطالب وحالة إعاقته ،ويجري الفريق تقيي ًما
سلوكيًا وظيفيًا عما إذا كان ذلك مالئ ًما ،ويعدل أو يصلح من برنامج التعليم الفردي  CPEبحيث
يمكن تقديم خدمات التعليم لذوي االحتياجات الخاصة أثناء فصل الطالب مؤقتًا عن الدراسة أو
يدمج خطة تدخل سلوكية .في حالة توصل المنطقة التعليمية وولي األمر (أولياء األمور)
وأفراد فريق برنامج  CPEإلى القرار بأن هذا السلوك كان مظهرًا من مظاهر إعاقة الطالب،
فيجب على فريق برنامج :CPE
(( )aأ) إجراء تقييم سلوكي وظيفي ما لم تقم المنطقة التعليمية بإجراء تقييم سلوكي وظيفي
قبل وقوع السلوك الذي أدى إلى تغيير مستوى التحاقه وتنفيذ خطة تدخل سلوكية لهذا
الطفل ،أو ب) في حالة وضع خطة تدخل سلوكية بالفعل ،مراجعة خطة التدخل السلوكية
وتعديلها إذا لزم األمر لمعالجة السلوك و
( )bباستثناء ما هو وارد في  )IAO 300.530)m34في هذا القسم ،إعادة الطفل إلى صفه
الذي فُصل منه ،إال إذا وافق ولي األمر والمنطقة التعليمية على تغيير الصف كجزء من
إجراءات تعديل خطة التدخل السلوكي.
ثمة بعض من الظروف الخاصة التي تقرر فيها المنطقة التعليمية منفردة فصل طالب ووضعه في بيئة
تعليمية بديلة مؤقتًا دون النظر إلى ما إذا كان السلوك جاء كمظهر من مظاهر إعاقة الطفل أم ال.
وبالتحديد ،يجوز لموظفي المدرسة نقل أي طالب إلى بيئة تعليمية بديلة مؤقتة لمدة ال تزيد عن  45يو ًما
دون النظر إلى ما إذا كان السلوك قد ثبت أنه أحد مظاهر إعاقة الطفل ،في حالة أن:
( .1أ) حمل الطفل سالحًا أو امتلك سالحًا في المدرسة أو داخل مباني المدرسة ،أو كان يحمل أو
يمتلك سالحًا في وظيفة مدرسية داخل النطاق القضائي للمنطقة التعليمية ،أو
( .2ب) امتلك أو استخدم عن وعي عقاقير غير مشروعة أو باع أو روج لبيع مواد محظورة أثناء
وجوده في المدرسة أو في مباني المدرسة أو في وظيفة مدرسية داخل النطاق القضائي للمنطقة
التعليمية ،أو
( .3ج) ألحق إصابات بدنية خطيرة بشخص آخر أثناء وجوده في المدرسة أو داخل مباني
المدرسة أو في وظيفة مدرسية تقع داخل النطاق القضائي للمنطقة التعليمية.
في التاريخ الذي أتخذ فيه القرار الذي قد يغير من صف أي طالب معاق ،بسبب انتهاكه لقواعد السلوك
المدرسي ،يجب أن تبلغ المنطقة التعليمية أولياء األمور بهذا القرار ،وتسلم أولياء األمور إشعار
الضمانات اإلجرائية الموضح في .IAO 300.50434وعلى مدير المدرسة أن يبلغ مدير إدارة
الخدمات الطالبية ،ثم يبلغ وزارة التعليم االبتدائي والثانوي بمسار اإلجراءات بما ينص عليه القانون.
وستحل التعديالت الالحقة لقانون الوالية والقانون الفيدرالي محل أحكام الكتيب المخالفة.
يجوز حماية أي طالب ليس مؤهال بعد لتلقي تعليم خاص بموجب قوانين تعليم األفراد المعاقين CAPF
 2004إذا اعترفت المنطقة التعليمية أنها تعلم بأن الطالب مصاب بإعاقة .يجب مراعاة إعالم المنطقة
التعليمية بإعاقة الطالب قبل حدوث السلوك الذي عجل باإلجراء التأديبي:
 .1عبّر ولي أمر الطفل عن قلقه صراحةً بصيغة كتابية ألحد المشرفين أو اإلداريين في إدارة
تعليمية مناسبة ،أو لمدرس الطفل ،بخصوص أن الطفل يحتاج إلى تعليم خاص وخدمات ذات
صله بذلك ،أو:
 .2طلب ولي أمر الطفل إجراء تقييم للطفل وفقًا لألقسام من  300.300إلى  ،300.311أو:
 .3عبّر مدرس الطفل أو أي فرد آخر من العاملين في المنطقة التعليمية عن مخاوفه الخاصة بشأن
نمط السلوك الذي يظهره هذا الطفل بشكل مباشر إلى مدير قسم الخدمات الطالبية في اإلدارة
التعليمية أو ألي مشرف آخر في هذه اإلدارة.
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لن تعتبر المنطقة لديها معرفة إذا:
 .1قام ولي أمر الطفل بما يلي:
(أ) عدم إتباع إجراء تقييم للطفل وفقًا لألقسام  IAO300.300 34حتى  ،300.311أو
(ب) رفض الخدمات المقدمة بموجب قانون تعليم األفراد المعاقين CAPF
 .2تم تقييم الطفل بما يتوافق مع األقسام من  300.300حتى  300.311وتقرر أنه ليس طفال ذوي
إعاقة تحت هذا الجزء.
إذا لم يكن لدى المنطقة التعليمية علم بأن الطفل معاق (بما يتوافق مع الفقرتين (ب) و(ج) من هذا القسم)
قبل اتخاذ اإلجراءات التأديبية تجاه الطفل ،فيجوز أن يخضع هذا الطفل إلى اإلجراءات التأديبية المعمول
بها على األطفال من غير المعاقين الذين اقترفوا سلوكيات مشابهة .إذا قُدم طلب بإجراء تقييم لطفل أثناء
الفترة الزمنية التي يخضع فيها الطفل لإلجراءات التأديبية بموجب البند  ،IAO 300.530 34فيجب
إجراء هذا التقييم بشكل عاجل.
وحتى يتم االنتهاء من التقييم ،يظل وضع الطفل كما حددته السلطات المدرسية ،والذي يمكن أن يشتمل
على الفصل المؤقت أو الطرد بدون خدمات تعليمية .إذا تقرر أن الطفل من ذوي اإلعاقة ،فيجب  -مع
وضع المعلومات الناتجة عن التقييم الذي قدمه ولي األمر بعين االعتبار  -أن توفر الوكالة تعلي ًما خاصًا
وخدمات ذات صلة بما يتوافق مع هذا الجزء بما في ذلك متطلبات األقسام من IAO 300.530 34
حتى  300.536والقسم  ) ()1()F( 612من قانون تعليم األفراد المعاقين .CAPF 2004
يمكن لولي أمر (أولياء أمور) الطفل المعاق الذي ال يتفق مع أي قرار يتعلق بوضع طفله في سياق تحديد
مظاهر اإلعاقة أو للمنطقة التعليمية التي تؤمن بأن بقاء الطفل في وضعه الحالي من الممكن أن يؤدي
فعليًا إلى حدوث إصابة للطفل أو اآلخرين ،أن يطعن على هذا القرار بتقديم طلب جلسة استماع لمجلس
طعون التعليم لذوي االحتياجات الخاصة التابع إلدارة ماساتشوستس للتعليم االبتدائي والثانوي.
انضباط الطالب ذوي اإلعاقة بموجب القسم 504
 .1في سبيل عدم التمييز ،يحظر القسم  504أن تعاقب المنطقة التعليمية الطالب المعاقين بدرجة
أكثر قسوة عن الطالب غير المعاقين الذين يتم معاقبتهم في ظل نفس الظروف .باإلضافة إلى
ذلك ،ال يُسمح بطرد الطالب الذين تقرر اعتبارهم من المعاقين بموجب القسم  504أو فصلهم
مؤقتًا من المدرسة لمدة تزيد عن  10أيام في أي عام دراسي بسبب سوء سلوكهم الذي يمثل
مظهر من مظاهر إعاقة الطالب.
إذا لم يتجاوز الفصل المؤقت  10أيام دراسية متتابعة ولن يؤدي إلى أن يحصل الطالب على أكثر من
 10أيام دراسية تراكمية من الفصل خالل العام الدراسي الحالي ،فيجوز تأديب الطالب بنفس
الطريقة المتبعة مع الطالب غير المعاق الذي اقترف نفس الخطأ في ظل ظروف مشابهة.
يجوز فصل الطالب مؤقتًا ألكثر من  10أيام مدرسية ،بشكل متتابع أو تراكمي ،فقط إذا قرر
فريق عمل القسم  504أن السلوك المعني لم يكن مظهرًا من مظاهر إعاقة الطالب.
 .3إذا تخطت فترة الفصل المؤقت المقترح الحد المقرر وهو  10أيام ،فينبغي أن يعقد فريق عمل
القسم  504مقابلة ويقوم بتحديد مظاهر اإلعاقة بما يتوافق مع إجراءات تحديد مظاهر اإلعاقة
 504الخاصة بالمنطقة التعليمية.
 .4مع ذلك ،ال يلزم إجراء استعراض وتحديد مظاهر اإلعاقة ،بغض النظر عن طول مدة الفصل
المؤقت أو الطرد ،إذا كان الطالب مدمن جديد للكحول أو العقاقير غير المشروعة وكان
السلوك الذي أدى إلى اإلجراء التأديبي هو مخالفة الكحول أو العقاقير .في مثل هذه الظروف،
يجوز تأديب الطالب بنفس الطريقة المتبعة مع الطالب اآلخرين في مثل ظروفهم.
الخدمات المقدَمة داخل المدرسة
"يجب أن يتمتع الطفل بصحة جيدة كي يتعلم ،ويجب أن يتعلم الطفل حتى يتمتع بصحة جيدة" إدارة الصحة
العامة بوالية ماساتشوستس
المتطلبات الصحية للقبول بالمدرسة
 .1التطعيمات  -يتطلب بموجب الفصل  ،76القسم § 15من القوانين العامة لوالية ماساتشوستس
إجراء التطعيم الناجح ضد الدفتيريا ،والتيتانوس ،والسعال الديكي ،وشلل األطفال ،والحصبة،
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والنكاف ،والحميراء ،والتهاب الكبد الوبائي بي ،والسحايا ،والجدري عن طريق التلقيح أو بشهادة
الطبيب الخاصة بالعدوى قبل دخول المدرسةما لم تكن هناك استثناءات دينية أو طبية .يرجى
التحدث مع ممرضة الطفل في المدرسة أو زيارة موقع مدارس نوروود الخاصة لمعرفة متطلبات
التطعيم الخاصة بطفلك فهي تختلف من طفل آلخر.
الفحص البدني  -يلزم بموجب قانون الوالية على كل طفل يدخل رياض األطفال أو الصف األول
أو الصفوف الرابع أو السابع أو العاشر أن يخضع لفحص بدني .كما يُطلب من الطالب الجدد
القيام بالفحص البدني قبل دخول السنة األولى من المدرسة .يجب تدوين مالحظات فحص القيادة
عند إجراء الفحص البدني على طالب رياض األطفال /الصف األول.

المرض واإلسعافات األولية وحاالت الطوارئ
يُطلب من أولياء األمور تحديث معلومات االتصال في حاالت الطوارئ في الملف الخاص بطفلهم في
المدرسة .من المهم جدًا المحافظة على تحديث هذه المعلومات .فإذا لزم االتصال بأولياء األمور ،فمن
الضروري الحصول على أسمائهم وعناوينهم وأرقام هواتفهم الصحيحة.
يجب على أولياء أمور/أوصياء الطالب ذوي األمراض المزمنة مقابلة ممرضة المدرسة وتقديم مخطط
العناية الصحية بطفلك في المدرسة .وتتولى ممرضة المدرسة مسؤولية تقييم األمراض الحادة لدى الطالب.
بعض توجيهات التمريض العامة بشأن الحاالت التي يلزم فيها إرجاع الطفل إلى منزله من المدرسة:
البرد ،والسعال ،وارتفاع درجة الحرارة أكثر من  100درجة؛ آالم المعدة المصحوبة
بالقيء/اإلسهال؛ الحاالت المعدية مثل البكتيريا ،والطفح الجلدي من أصل غير معروف ،والسعفة،
والقوباء والتهاب الملتحمة؛ واآلالم مثل آالم األذن واألسنان والصداع .هذه التوجيهات مفيدة أيضً ا
ألولياء األمور/األوصياء لتحديد ما إذا كان يجب إبقاء الطفل في المنزل هذا اليوم أم ال .يلزم إحضار
مذكرة من الطبيب عند الغياب بسبب الحاالت المرضية التي تزيد عن يومين .يُنصح جميع أولياء
األمور/األوصياء باالتصال بممرضة المدرسة إذا كان لديهم أي مخاوف بشأن حالة طفلهم الصحية.
في حالة التعرض إلصابة أو لحادث أو حالة طارئة أخرى ،ستقوم ممرضة المدرسة باإلسعافات األولية
الالزمة حتى يصل أولياء األمور .في حالة اإلصابات الخطيرة فسيتم االتصال بسيارة اإلسعاف لنقل
الطالب للمستشفى.
يتطلب إحضار مذكرة من الطبيب في حالة إصابة الطالب بجروح خارج المدرسة مما ترتب عنه ضرورة
توفير عكازات أو تجهيزات أخرى.
أما في حالة أولياء األمور الذين تمنعهم اعتقاداتهم الدينية من استخدام هذه المساعدات الطبية ،فيجب عليهم
تقديم بيان موقع بتوضيح هذا األمر إلى المدرسة.
إدارة الوصفات الطبية واألدوية التي تصرف بدون وصفات طبية
تطلب مدارس نوروود العامة توفير النماذج التالي ذكرها في الملف قبل الحصول على أدوية بوصفة طبية
أو بدون وصفة طبية من المدرسة.
 .1موافقة مكتوبة من ولي األمر أو الوصي لمنح الدواء .توجد هذه النماذج في المدرسة على الموقع
االلكتروني لمدارس نوروود العامة .يرجى توقيعها وإرسالها إلى ممرضة المدرسة.
 .2طلب الدواء من قبل الطبيب .يمكن إرسال طلب صرف الدواء الصادر من الطبيب عبر الفاكس
أو تسليمه يدويًا إلى ممرضة المدرسة.
 .3يجب تجديد طلبات الطبيب وموافقات أولياء األمور في كل سنة دراسية.
يجب على أولياء األمور /األوصياء تقديم األدوية لممرضة المدرسة .يجب أن تكون أدوية ذات تسمية
صحيحة من إحدى الصيدليات أو أن تكون في حاوية مناسبة مسماه من قبل الشركة المصنعة .رجاء اطلب
من الصيدلية تقديم زجاجات منفصلة لكل من المدرسة والمنزل.
الفحوصات الصحية
يتم فحص جميع الطالب في الصفوف من رياض األطفال إلى الخامس والسابع والتاسع سنويًا لمعرفة
مشاكل اإلبصار والسمع .كما يتم فحص الطالب من الصف الخامس إلى التاسع للتأكد من عدم وجود مشاكل
في وضعية الجسم .يتم إخطار أولياء األمور أو األوصياء الذي يرسب أطفالهم في اختبارات اإلبصار أو
السمع أو وضعية الجسم.
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يتم وزن الطالب في الصفوف األول والرابع والسابع والعاشر ويقاس طولهم .ويتوفر تقرير عن مؤشر كتلة
الجسم ( )ltCلكل طالب والنسبة المئوية المحسوبة بحيث يمكن ألولياء األمور /األوصياء طلب الحصول
عليه من ممرضة الطفل في المدرسة.
يجرى طبيب األسنان الدكتور /مارك ستون فحص على أسنان الطالب في الصفوف من األول إلى السادس
في كل خريف .ترسل تقارير الفحص إلى أولياء األمور الذين أرسلوا أطفالهم إلى عيادة األسنان في المدرسة
أو إلى طبيب األسنان الخاص لتنظيف األسنان ووضع الختامات السنية .تحصل عيادة األسنان في المدرسة
الموجودة في المجلس الصحي في نوروود تاون هول  1.00دوالر مقابل التنظيف و 1.00دوالر عن كل
سنة مقابل وضع الختام السني .ويكون تحديد مواعيد الزيارات والجدول الزمني للمواصالت جز ًءا من
برنامج الفحص هذا.
يجب على الطالب/األوصياء القانونيون الذين ال يرغبون في مشاركة أطفالهم في كل عمليات الفحص هذه
أو بعضها في المدرسة إخطار ممرضة المدرسة عن هذا الطلب كتابة .إذا ما لزم إجراء فحوصات مثل
(فحص الرؤية أو السمع أو وضعية الجسم والحصول على مؤشر كتلة الجسم) يجب تقديم تقرير يبين شرح
الطبيب للحالة.
تُجرى فحوصات التقمل (القمل) عند الحاجة إليها خالل العام الدراسي .يُنصح الطالب بإبالغ ممرضة
المدرسة عن حاالت تقمل الرأس حتى يتسنى لها إجراء فحوصات الحتمالية وجود المزيد من الحاالت.
يرسل أي طفل مصاب بتقمل الرأس إلى المنزل مباشرة .وستقدم ممرضة المدرسة ألولياء األمور معلومات
عن معالجة تقمل الرأس وسيتم إرسال خطاب بذلك إلى أولياء األمور /األوصياء مع زمالء الطفل في
المدرسة .لن يتم إعادة قبول الطالب ممن أُصابوا من قبل بتقمل في الرأس للرجوع إلى المدرسة مرة أخرى
حتى تجرى ممرضة المدرسة فحص على رؤوسهم وتقرر بأنها ليس مصابة بتقمل الرأس .وال يلزم أن
تكون الرأس خالية من صؤابة (بيض) القمل .وتحدد ممرضة المدرسة وحدها إمكانية إعادة حضور
الفصول الدراسية.
السجالت الصحية
تحتفظ الممرضة بسجل الكتروني (على الكمبيوتر) طبي عن كل طفل في المدرسة .ويشمل هذا السجل،
التطعيمات ،ونتائج الفحوصات أعاله ،وتحديد الطول والوزن ،وسجالت الفحص الطبي وأي معلومات طبية
أخرى ذات صلة بها .كما يتم تسجيل كل زيارات مكاتب الصحة والرعاية الصحية على الكمبيوتر .تلتزم
مدارس نوروود العامة بحماية خصوصية الطالب .تظل المعلومات الطبية سرية ما لم نستلم موافقة موقعة
من ولي األمر/الوصي.
معلومات االتصال بممرضة المدرسة
إذا أردت االتصال مباشرة بممرضة المدرسة فاستخدم األرقام المبينة أدناه:
5943-440
I ll l c
5933-440
l lnl
5963-440
RlWl g
5953-440
Iltstl cW
5926-440
t WWlt Rnliil
5973-440
Eytvniee
5982-440
d lltee
3519-352
g ml Rnliil
يمكن االتصال برئيس قسم التمريض في مدارس نوروود العامة على رقم 3535-352-781
سياسة الرعاية الصحية
سياسة الرعاية الصحية يلتزم قطاع مدرسة نوروود العامة ( ) iyeiiW Etol n Rnliilبتوفير بيئة
مدرسية تدعم الرعاية الصحية لألطفال وتعزز من قدرتهم على التعلم من خالل دعم وتعليم الغذاء الصحي
والنشاط البدني.
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"
()222§ ،t.G.E.n.111
 توفير التثقيف الغذائي لجميع الطالب.
 مساعدة األسر والمجتمع في الحصول على التثقيف الغذائي
 تشجيع التثقيف الغذائي في المجتمعات التابعة للمدرسة
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يجتمع مجلس صحة المدرسة المشكل من أولياء األمور/األوصياء ،والمعلمون ،والممرضات ،وأخصائي
خدمات الطعام والتغذية ،وأعضاء المجتمعات المهتمة ومديري المدارس أربع مرات في العام لمراقبة
سياسة الرعاية الصحية الخاصة بمدارس نوروود العامة وتقييمها وتعزيزها .يرجى االتصال بجين
مكلوكاس على رقم  5828-440-781إذا كنت ترغب في االنضمام إلى المجلس .يشجع مجلس صحة
المدرسة جميع الطالب في جميع الصفوف على تطوير عادات األكل الصحية على مدى الحياة وممارسة
األنشطة الرياضية وذلك عن طريق:
 الحد من عدد احتفاالت الفصول الدراسية
 التشجيع على خلو االحتفاالت/هدايا أعياد الميالد من الطعام.
 عدم تشجيع المكافئات الغذائية
 االمتناع عن الحرمان من األنشطة الرياضية كعقوبة للطالب.
التأمين
تتوافر خطط التأمين التي توفر الغطاء التأميني لألطفال في طريقهم إلى المدرسة ذهابًا وإيابًا وخالل
األنشطة المدرسية أو لمدة  24ساعة كاملة من خالل سياسة المتطوعون بالمدرسة .تقدم هذه الخطط في
شهر سبتمبر .ويرسل إخطار إلى منزل الطالب عند عرضها.
الفنون
الفن هو تجربة تعليمية تمثل جز ًءا ال يتجزأ من عالم الطالب .برنامج الفنون البصرية الصلبة هو جزء
رئيسي من التطوير التعليمي الشامل للطفل ونموه .يوفر منهج الفنون في المدارس االبتدائية خلفية لفهم
مصطلحات الفنون والمواد المستخدمة فيها وتقنياتها وتقديرها .يتم تشجيع استراتيجيات التكامل
التكنولوجي والمتعدد الثقافات والتخصصات وتحقيقها .يتم عرض أهداف هذه المناهج مع تعليمات
متتابعة خالل درس أسبوعي مع مدرس الفنون .مدة فصول األطفال في رياض األطفال ثالثون دقيقة
بينما مدة فصول الطالب في الصفوف من األول إلى الخامس خمسة وأربعون دقيقةُ .وضع منهج الفنون
البصرية االبتدائية في مدارس نوروود بما يتوافق مع أُطر الفنون البصرية في والية ماساتشوستس
اليوم الدراسي الممتد  -سيلفيا ديالني .5874-440-781
يعتبر برنامج اليوم الدراسي المطول في مدارس نوروود هو يوم للعناية باألطفال الذي يعمل أولياء
أمورهم .يُعقد برنامج بعد اليوم الدراسي الذي ترعاه مدارس نوروود العامة في مركز gtv O.
 R s mt PWtn e ic l Itcetyمن الساعة  6:00 - 3:00مسا ًءا ويقدم خدماته لكل طالب المدارس
االبتدائية من رياض األطفال وحتى الصف الخامس خالل أيام الدراسة فقط .تتضمن محتويات البرنامج
أنشطة ترفيهية/تعليمية يشرف عليها موظفون يتراوح عددهم من  1:10بما فيهم المدرسون المعتمدون
ً
وصوال إلى
والمساعدون .يتم توفير حافالت لطالب برنامج ما بعد اليوم الدراسي تنطلق من كل مدرسة
مركز البرنامج .كما يُقدم برنامج صيفي لمدة ستة أسابيع للطالب البالغون خمس وست سنوات وللطالب
الداخلون الصفوف من الثاني إلى الخامس.
التربية الصحية/البدنية
تُعد التربية الصحية/البدنية عامالً أساسيًا في التطوير البدني والتعليمي لكل طفل .ويمكن تلخيص هذا
البرنامج بكلمات الصحة واللياقة والمرح .صُممت فصول هذا البرنامج لتوفير المعلومات وتطوير
المهارات التي تشجع على أنماط الحياة النشطة والصحية .يتلقي كل مراحل رياض األطفال الخمسة كل من
صفوف التربية الرياضية والصحية التي يقدمها مدرسي التربية الرياضية والصحية .يتوافق منهج التربية
الصحية/البدنية مع التوجيهات المقررة بموجب أُطر مناهج والية ماساتشوستس.
المكتبة
يوجد أمين مكتبة في كل مدرسة من المدارس االبتدائية .يُحدد جدول زمني بالحصص التي بحضر فيها
الطالب زيارات المكتبة والتي تشمل التوجيه والحركة .يخطر المدرس أولياء األمور عندما يتم تحديد الفترة
التي يقضيها الطالب في المكتبة
حتى يتثنى لهم مساعدة الطفل في إعادة الكتب في موعدها مرة أخرى .يساعد المتطوعون من أولياء األمور
أمين المكتبة في أداء مهمته .يرجى االتصال بممثل  ETFأو مكتب المدرسة إذا كنت مهت ًما بأن تصبح
عض ًوا متطوعًا في المكتبة .يتحمل أولياء األمور مسؤولية إبدال كتب المكتبة أو المواد التي يفقدها أبنائهم
الطالب أو يتلفونها.
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أخصائي تعليم القراءة والكتابة
ألخصائي تعليم القراءة والكتابة عدة أدوار تتضمن مجموعة كبيرة من الخدمات والمسؤوليات .هو
مسؤول في األساس عن توجيه وتنسيق برنامج القراءة في الصفوف من  1إلى : .5ما يتم توفير التعليم
لمجموعة صغير لمواجهة االحتياجات الخاصة للطالب.
يتكفل أخصائي تعليم القراءة والكتابة بتقديم الدعم المستمر للعاملين المتخصصين في مجال تطوير
القراءة والكتابة .فالفهم الجيد ألطر اآلداب اللغوية لوالية ماساتشوستس أمر في غاية األهمية .يض ُع
أخصائي تعليم القراءة والكتابة تصاميم ونماذج للعديد من الدروس الهامة في القراءة والكتابة لمعلمي
الفصول لتعزيز فهمهم للتعليم الموافق للمعايير.
يمثل التقييم جز ًءا ال يتجزأ من برنامج تعلم اآلداب اللغوية ويعد أخصائي تعليم القراءة والكتابة المسؤول
عن تدريب جميع العاملين على تنفيذ التقارير الموجودة ،واإل جراءات الغير رسمية لتقييم تقدم الطالب في
مهارات القراءة .ويؤدي أخصائي تعليم القراءة والكتابة أيضًا دور أخصائي التشخيص وهو مدرب على
وضع مجموعة كبيرة من التقييمات التشخيصية وتفسير ها .معرفة و خبرة أخصائي تعليم القراءة
والكتابة بالتقييم أمر في غاية األهمية لتكفله بتقديم نتائج االختبار والتوصيات العلمية لدعم الطالب وذوي
االحتياجات الخاصة.
الموسيقى
تمثل الموسيقي جز ًءا أساسيًا من ثقافتنا ومجتمعنا .وهي مهمة كذلك لتنمية كل طفل .لذا ،فالفصول التي
تعلم األطفال الغناء ،واللعب ،واالستماع ،واإلبداع في األداء ،هي جزء ال يتجزأ من البرنامج الموسيقي.
يوفر البرنامج الموسيقي في المدرسة االبتدائية مبادئ التعليم العام بجانب تعليم العزف باآلالت الموسيقية.
تُعقد العديد من االجتماعات المدرسية خالل العام مما يوفر فرصًا للطالب لتحقيق أداء جيد .وتمنح الفرصة
لطالب الصف الثالث لبدء دروس العزف على الكمان جنبًا إلى جنب مع دروس ال ُمسجل التي تعقد داخل
الفصول المدرسية .يتعلم الطالب في الصف الرابع على كل اآلالت بما فيها أدوات األوركسترا ويستكملون
تعليمها في الصف الخامس .في وقت مبكر من العام الدراسي ،ترسل المعلومات الخاصة بمواعيد الدروس
واقتناء األدوات الموسيقية .ويُذكر أولياء األمور بأهمية جلسات التدريب المجدولة الدورية في المنزل.
سياسة الحضور واألداء  -يتعين على الطالب حضور جميع برامج الموسيقى المسائية التي بقدمها زمالئهم
الطالب في المدرسة .وترسل إشعارات إلى أولياء األمور/األوصياء في بداية األمر مع أطفالهم تبين
مواعيد وتواريخ جلسات األداء والحضور الالزم على أطفالهم .وفي حاالت الطوارئ أو المرض أو
غيرها ،يُعفى الطالب من األداء بشرط تقديم ولى األمر/الوصي طلب إعفاء مكتوب وموقع إلى مدير
المدرسة .ويعرب أعضاء هيئة التدريس ومدرس الموسيقى عن تقديرهم لجهودكم المبذولة في هذه األنشطة
المدرسية.
الطبيب النفسي
الطبيب النفسي هو عضو من الفريق يختص بتقييم هؤالء األطفال المحالون للفحص بسبب وجود مشاكل
لديهم في السلوك أو في التعليم .ويجرى الطبيب النفسي مراقبة غير رسمية وفحوصات نفسية رسمية لتقييم
مستوى قدرات التعلم لدى الطالب وأسلوبها حتى يتسنى له تصميم البرنامج التعليمي األمثل لهذا الطالب.
باإلضافة إلى ذلك ،غالبًا ما يؤدى الطبيب النفسي دور المستشار لمدرسي الفصول التعليمية ومديريها فيما
يتعلق بالمشاكل ذات الصلة بالتطور العاطفي واالجتماعي لألطفال داخل البيئة المدرسية.
مستشار تعديل السلوك في المدرسة
يقدم مستشار تعديل السلوك في المدرسة خدماته للطالب الذين يواجهون مشاكل اجتماعية/عاطفية أو الذين
يظهر عليهم مشاكل في سلوكهم داخل المدرسة .وغالبًا ما يحيل مدرسي الفصول المسؤولين الطالب من
هذا النوع للتعرف على أعراض االضطراب العاطفي والسلوك الغير معتاد أو سوء التكيف االجتماعي.
ويعتمد دور المستشار على مساعدة الطفل في إدارة هذه المواقف السلبية والسلوكيات االجتماعية الغير
متطورة حتى يتمكن الطفل من أداء مهامه المدرسية بسعادة ونجاح .ومن المعلوم أنه إذا ما تلقى هؤالء
األطفال المساعدة الالزمة خالل سنوات الدراسة األولية لهم فيتمكنون عادة من تجنب االضطرابات
السلوكية الحادة والتقصير الخطر في األداء.
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أخصائي الكالم/اللغة
يكمن الهدف الرئيسي من برنامج التحدث في مدارس نوروود العامة في تمكين جميع األطفال من التحدث
بشكل سليم .يُكرس الوقت في الفصول الدراسية العادية لتطوير مهارات اللغة الشفهية والتعبيرات الكالمية.
ويتلقى مدرس الفصل الدراسي دع ًما من أخصائي الكالم واللغة في المدرسة المتكفل بدور المستشار
والخبير .وفي حاالت األطفال ممن لديهم مشاكل في اكتساب مهارات تصحيح الكالم خارج نطاق الموارد
والفصول الدراسية ،فتنظم لهم برامج خاصة يعمل في أخصائي الكالم مع هؤالء األطفال في مجموعات
صغيرة وينصب تركيزه على االهتمام بمشاكل التحدث لدى كل طفل على حده .ويتلقى األخصائي هذه
اإلحاالت اعتمادًا على فحوصات ما قبل المدرسة التي يجريها أولياء األمور والمدرسون.
مركز العلوم
يكمن الغرض من إنشاء مركز العلوم في توفير نهج التدريب العملي المبني على االستعالم للطالب
لتمكينهم من تعلم مختلف العلوم .ويتحمل العاملون في مركز العلوم مسؤولية تطوير المناهج والمواد
الدراسية إلى جانب تدريب المعلمين في المدارس االبتدائية الخمسة .حيث يتلقى كل معلم حصة بقيادة
مركز العلوم في مجال األرض أو العلوم الفيزيائية أو األحياء مرة كل أسبوعين .وتترك المناهج والمواد
الدراسية ومواد التقييم مع المعلم الستخدامها في األوقات الفاصلة بين حصص مركز العلوم .فكل هذه
الحصص هي جزء من النطاق الحلزوني والتسلسل الذي تمت محاذاته بإحكام ليتوافق مع معايير التعليم
الخاصة بأُطر مناهج العلوم والتكنولوجيا/الهندسة بوالية ماساتشوستس.
التكنولوجيا
تُضمن التكنولوجيا في كل مجاالت المناهج التعليمية في المدارس االبتدائيةُ .وتستخدم البرامج المتصلة
بالشبكة جنبًا إلى جنبًا مع توفير االنترنت لدعم العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية .فيحتوى كل
فصل من الفصول الدراسية على مجموعة من أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالشبكة باإلضافة إلى طابعة
أوراق .كما تحتوي على مدرسة على جهاز عرض ضوئي يمكن توصيله بجهاز الكمبيوتر للعرض على
شاشات كبيرة .ويجلب البرنامج إلى المدرسة أدوات تكنولوجيا أخرى مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة،
وأجهزة  ،Fl0l Rg yeواللوحات الذكية ( ،)Rg yeoi yWvواألجهزة المحمولة والكاميرات الرقمية.
كما تُعقد ورش عمل للتمنية المهنية للمعلمين (سواء عبر االنترنت أو ال) ،ولتعليم الطالب داخل الفصول
الدراسية باإلضافة إلى وجود نوادي للكمبيوتر لما بعد الدوام المدرسي لطالب الصف الخامس .تصفح
الموقع االلكتروني الخاصة بمدرستك!
T elt C
 T elt Cهو برنامج ممول اتحاديًا يقدم خدمات للمدارس االبتدائية في مدينة نوروود .وتقدم هذه خدمات
الدعم هذه للطالب أثناء فصول الدراسة العادية؛ وهي تركز بشكل أساسي على مجال فنون القراءة والكتابة.
ويجرى تعيين أخصائي برنامج  T elt Cفي المدارس المؤهلة حيث يعملون بالتعاون مع معلمي الفصول
الدراسية لمساعدة الطالب الذين أظهروا حاجة للحصول على المزيد من الدعم والتعزيز لمهارات القراءة
لديهم .وتُمنح األهلية للحصول على تمويل برنامج  T elt Cاعتمادًا على النسبة المئوية لعدد الطالب الذين
يحصلون على وجبة الغداء المجانية والمخفضة في كل مدرسة من المدارس االبتدائية .وتحدد نسبة مشاركة
الطالب الفردية باستخدام نماذج معايير االختيار.
برنامج دارسي اللغة اإلنجليزية ()PEE
توفر مدارس نوروود العامة برامج شاملة ومباشرة وعالية الجودة لتعليم اللغة اإلنجليزية تشمل مهارات
التحدث واالستماع والفهم والقراءة والكتابة بما يلزم لدعم تطوير مهارات دارسي اللغة اإلنجليزية لألغراض
األكاديمية .ويشمل هذا التعليم تحقيق نتائج التعلم المرجوة من مهارات التحدث واالستماع والفهم والقراءة
والكتابة .فتعليم اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بها هو جزء هام في برامج التعليم األكاديمية المقدمة للطالب
من ذوي اإلجادة المحدودة للغة اإلنجليزية .يعتمد تعليم اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بها على مناهج تعليم
اللغة االنجليزية كلغة ثانية والكتب المدرسية المناسبة لتعليم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية وغيرها من المواد.
وتعمل مدارس نوروود العامة على موائمة مناهج دارسي اللغة اإلنجليزية المصممة من قبل dCAF
( Iicviye tgالتصميم والتقييم التعليمي على مستوى العالم) .تم تصميم مناهج  dCAFلتكون إطار
عمل لتطوير مناهج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ( .)PEAباإلضافة إلى هذا ،فالقوانين العامة الفصل F71
تتطلب تعليم معظم الطالب من ذوي اإلجادة المحدودة للغة اإلنجليزية في برنامج االندماج المحمي في اللغة
اإلنجليزية ( .)RPCيتكون برنامج االندماج المحمي في اللغة اإلنجليزية من مكونين:
 التعليم القائم على المحتوى المكثف ،و
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 برنامج تدريس اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بها PRE
وتم تدريب مدرسي الفصول وال يزال يجرى تدريبهم في برنامج االندماج المحمي في اإلنجليزية .يتكون
برنامج مدارس نوروود العامة من محاضرات االندماج المحمي في اإلنجليزية داخل الفصول التعليمية
وتعليم اللغة اإلنجليزية من خالل نماذج السحب.
ويجب تقييم الطالب ذوي اإلجادة المحدودة للغة اإلنجليزية بموجب القوانين االتحادية وقوانين الوالية تقيي ًما
سنويًا لتحديد مدى إجادتهم لقراءة اللغة اإلنجليزية وكتابتها واالستماع لها وتحدثها فضالً عن تقييم التقدم
الذي يحققونه في تعلم اللغة اإلنجليزية .ولتلبية متطلبات هذه القوانين ،فيجب على الطالب ذوي اإلجادة
المحدودة للغة اإلنجليزية المشاركة في الوصول إلى مستوى دارسي اللغة اإلنجليزية.
مدرسة ويليت للتعليم في الطفولة المبكرة ()d lltee P ylr Il lWliiW
يمتع كل طالب رياض األطفال في نوروود بحضور فصول اليوم الدراسي الكامل لرياض األطفال في
مدرسة ويليت للتعليم في الطفولة المبكرة.
ويتوفر أيضًا برنامج المرحلة التمهيدية المتكاملة لبرامج نوروود العامة في مدرسة ويليت .يقدم هذا
البرنامج خدمات التعليم في الطفولة المبكرة بالتوافق مع لوائح التعليم لذوي االحتياجات الخاصة المعمول بها
في والية ماساتشوستس والقانون الفيدرالي ،القانون العام  .142-94يقوم فريق العمل بمركز التعليم في
الطفولة المبكرة بفرز وتقييم وخدمة األطفال الصغار ذوي االحتياجات الخاصة الذين تتراوح أعمارهم بين
ثالث وخمس سنوات .ويكمن الهدف من هذا البرنامج على نطاق المدينة في التدخل في حياة األطفال
الصغار لجعل تجربتهم العلمية ناجحة بأفضل شكل ممكن.
وتعقد فصول التعليم الخاصة في الصباح وبعد الظهيرة داخل مدرسة ويليت جنبًا إلى جنب مع فصول
معالجة النطق والعالج المهني والعالج الطبيعي .كما يمضي العاملون كثير من الوقت التشاور المنزلي
لمساعدة أولياء األمور في تلبية احتياجات أطفالهم.
إحضار المال إلى المدرسة
يجب عدم حث األطفال على إحضار المال إلى المدرسة فيما عدا ألغراض معينة كشراء اللبن أو الغداء أو
األطعمة المحددة في الئحة الطعام أو متجر المدرسة .بالرغم من قبولنا للنقود المدفوعة للبن أو الغداء أو
األطعمة المحددة في الئحة الطعام إال أننا نحث أولياء األمور على إيداع مبلغ من المال في حساب طالبهم
وتقديم شيك للمدرسة أو عبر االنترنت من خالل موقع  grvnliilotn.v.nigوفي حالة األطفال
صغار السن ،فيمكنك وضع المال في مظروف ملصق عليه اسم الطفل بالكامل ،والمبلغ المرفق والغرض
الخاص بإرسال المال .ال يسمح للطالب باقتراض النقود.
االنصراف
يبغي على الطالب االنصراف من المدرسة إلى المنزل مباشرة في وقت االنصراف .إذا رغب أولياء
األمور في إجراء أي تغييرات في جدول أطفالهم اليومي مثل االنصراف مبكرًا لحضور ميعاد الطبيب أو
اصطحابهم من المدرسة من قبل شخص آخر غير ولي األمر ،يجب إرسال إخطار لمعلم الطفل موقع من
ولي األمر يخطره فيه بهذا التغيير.
قواعد الزي الرسمي
وبالرغم من عدم وجود قانون ينص على الزي الرسمي للمدرسة إال أننا نأمل تحقيق ما يلي:
 .1ارتداء مالبس تناسب الموسم وبيئة األعمال الدراسية.
 .2يمنع ارتداء المالبس الالفتة لالنتباه أو التي تؤدي لتشتت الطالب داخل الفصل الدراسي.
 .3ينبغي أن تكون جميع المالبس أنيقة ونظيفة ومريحة.
تحتفظ اإلدارة بحقها في اعتبار بعض المالبس غير مالئمة لبيئة المدرسة .ويشمل هذا ارتداء القبعات في
ً
فضال عن المالبس التي تعطل أو تمنع البرنامج المنظم .ويحق لإلدارة إعادة الطالب مرة أخرى
المدرسة
إلى المنزل إذا رأت أن مالبسة غير مالئمة.
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الرحالت الميدانية
عند اصطحاب أحد الفصول في رحلة ميدانية ،يطلب من أولياء األمور توقيع نموذج إذن باصطحاب طفلهم
في الرحلة الميدانية .قد يطلب من األطفال إحضار القليل من المصاريف التي تساعدهم على تحمل نفقات
الرحلة .تستخدم ميزانية تمويل المدارس العادية و تمويل جمعية أولياء األمور والمعلمين/منظمة أولياء
األمور والمعلمين لدفع حساب الرحلة.
قد يفقد الطفل امتياز حضور الرحلة الميدانية نتيجة لسلوكه الغير مالئم في المدرسة .الطالب الغير مسموح
لهم باالشتراك في الرحلة الميدانية هم الملتحقون بالمدرسة و لديهم األهلية للمشاركة في األنشطة المنهجية.
حسن سلوك الطالب أمر متوقع من جميع األطفال المشاركون في الرحلة الميدانية .يجب أن يعكس السلوك
الطالبي في الرحلة الميدانية دائ ًما المعايير السامية التي تتبعها مدارس نوروود العامة .تسري جميع اللوائح
المدرسية على الرحلة الميدانية.
يستطيع الطالب الذين يحصلون على أدوية معينة خالل ساعات الدوام المدرسي تناول هذه األدوية خالل
الرحلة الميدانية .يلزم الحصول على اإلذن الكتابي الصريح من ولي األمر/الوصي قبل انطالق الرحلة
الميدانية .يُشرف أحد البالغين على إدارة هذه األدوية .ينبغي على أولياء األمور الذين لديهم تساؤالت أو
مخاوف حول األدوية أثناء الرحلة الميدانية التحدث مباشرة مع ممرضة المدرسة .هذا التوجه معتمد وموثق
من قبل إدارة ماساتشوستس للصحة العامة.
تدريبات الطوارئ
هي التدريبات المعتادة للطالب والطاقم في حاالت الطوارئ كإخالء المبنى أو التزام المبنى وهي محددة
بموجب جدول زمني للطالب والعاملين .يجري توجيه الطالب إلى كيفية التعامل اآلمن مع الحريق
واالنضباط وإتباع إجراءات الطوارئ ويتم تعريفهم ببوابات الخروج العامة والبديلة .ينبغي على كل فرد
أخذ هذه التدريبات على محمل الجد الحتمالية وقوع الحاالت الطارئة في أي وقت .يتم القيام بالتدريبات
التالية:
 .1تدريبات التعامل مع الحريق
ت جرى أربعة تدريبات للوقاية من الحريق تحت إشراف إدارة مكافحة الحرائق في الموعد
الزمني المحدد لها خالل السنة الدراسية .يُطلب من جميع األفراد الخروج من المبنى بشكل
منظم وبإتباع اإلجراءات المناسبة.
 .2مالزمة المبنى
يجُري تدريب مالزمة المبنى مرة واحدة على األقل بشكل دوري .تتطلب تدريبات الطوارئ
من كل شخص أن يتبع إجراءات مالزمة المبنى في حالة وجود دخيل أو موقف آخر يهدد
سالمة العاملين والطالب.
المفقودات
تحتفظ المدرسة بصندوق خاص بالمفقودات في الكافيتيريا .في حالة ترك أي شيء في الحافلة ،يجب عليك
االتصال بمراسل شركة الحافالت على  .2234-785-508يرجى تمييز الثياب الخارجية (خصوصًا أحذية
البوط ،واألحذية ،وأحذية رياضية) بأسماء األطفال .كما يجب تعليم صناديق الغداء وحقائب الكتب
وصناديق أقالم الرصاص وغيرها.
الرسائل /الهاتف
تتركز األنشطة في المكتب الرئيسي للمدرسة وغالبًا ما يكون المكتب مكان مكتظ للغاية .وبالتالي ،فسيالحظ
الطالب أن أفضل طريقة لتبادل المعلومات اليومية حول أطفالهم هي عبر إرسال إخطارات مع أطفالهم .وإذا
شعرت بضرورة االتصال بطفلك في المدرسة فستنقل رسالتك إلى الطفل.
وينبغي أن ال يحدث ذلك إال في حاالت الطوارئ فقط .وينبغي إن أمكن إعطاء جميع التوجيهات الالزمة
لطفلك قبل مغادرته للمنزل .فيسمح لألطفال باستخدام الهاتف فقط في المواقف الطارئة.
يمكن االتصال بالمدرسين قبل  15دقيقة من فتح المدرسة أو بعد االنصراف من المدرسة حتى الساعة 2:55
مسا ًءا .ويمكن إرسال رسالة إلى المدرسة في أي وقت .ولن ينادى المدرس لإلجابة على الهاتف خالل
اليوم الدراسي إلى في حاالت الطوارئ.
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مصروف اللبن والغداء
يتوفر اللبن كوجبة خفيفة يمكن لألطفال شراؤها في منتصف الصباح .كما يستطيع األطفال شراء اللبن
خالل فترة الغداء .ويتوفر الغداء لألطفال الراغبين بشراء وجبة الغداء حيث تحتوي الوجبة على اللبن
والفاكهة والعصير .يوفر برنامج الغداء المدرسي ثالثة خيارات يومية يمكن للطالب طلب الحصول
عليها كل صباح وهم في فصولهم الدراسية .كما نوفر وجبة اإلفطار قبل بدء اليوم الدراسي في مدارس
باش وكاالهان وأولدهام.
ُ
ونحث أولياء األمور على التمتع بمزايا برنامج الدفع المسبق الذي نسميه نوتريكيدز .حيث يسمح هذا
البرنامج ألولياء األمور بإيداع األموال في حساب أطفالهم وتقديم شيك للمدرسة موضح فيه اسم الطالب
والصف الدراسي ورمز التعريف الشخص الخاص به أو التعامل عبر الموقع االلكتروني
.grvnliilotn.v.nig
يرجى تصفح الموقع االلكتروني للمدرسة أو الصحف المحلية لمعرفة قوائم الغداء.
ال توجد معلومات عن المدرسة
السبب الرئيسي وراء إلغاء أي دورة من دورات المدرسة يكون اعتبارًا لسالمة التالميذ .لدى مدارس
نوروود العامة
ثالثة خيارات تتعلق بإغالق المدرسة في حاالت الطوارئ العاصفة:
 .1إغالق المدرسة طوال اليوم
يبدأ المشرف العام بتشغيل تكنولوجيا  .Iicctne PWوهو نظام يقوم المشرف العام فيه ببدء نظام إنشاء
المكالمات الهاتفية على نطاق المدينة لالتصال بجميع األسر المسجلة على نظام المدرسة وإبالغهم
بإغالق المدرسة.
 .2تأخير فتح المدرسة لمدة ساعة أو ساعتين.
ويُعلن عن فترة التأخير خالل الفترة الخالية من اإلعالنات المدرسية .وفي حال تنفيذ خيار تأخير فتح
المدرسة فعلى طالب المدارس االبتدائية الذهاب إلى المدرسة بعد ساعة أو ساعتين .وستنقل
الحافالت المدرسية الطالب من أماكن تجمعهم بعد ساعة أو ساعتين من الموعد الطبيعي .وفي
حالة فتح المدرسة متأخرًا ،يُنصح أولياء األمور باستخدام سلطتهم التقديرية في تحديد ما إذا كانوا
يريدون إبقاء أطفالهم في المنزل وعدم الذهاب بهم إلى المدرسة أو إلى األنشطة المدرسية أثناء
الطقس العاصف.
مبكرا
 .3االنصراف
ً
قليالً ما ينصرف الطالب من المدرسة خالل اليوم الدراسي .فال داع للجوء لهذا الخيار إال في حاالت
الطقس القارص فقط التي تحدث بعد وصول الطالب إلى المدرسة أو في غيرها من الحاالت
الطارئة مثل فقدان الحرارة أو الماء أو غيرها (لمزيد من المعلومات ،انظر إجراءات غلق
المدارس في حاالت الطوارئ).
حال اختيار المشرف العام أي من هذه الخيارات إضافة إلى االتصال بنظام  ،IicctnePWفتبث المعلومات
في هذا الشأن على محطات الراديو والتلفزيون التالية:
القناة السابعة Il cctl 4
Ft 1030 -dlB
القناة السابعة Il cctl
قناة dIWl TW
5
القناة السابعة Il cctl 7
Ft 680 -dOKR
قناة AR TW 25
جميع القنوات المحلية التي يمكن الوصول إليها عبر الكيبل
جمعية أولياء األمور والمعلمين (/)ETFومنظمة أولياء األمور والمعلمين ()ETR
الغرض من جمعية أولياء األمور والمعلمين ( )ETFومنظمة أولياء األمور والمعلمين ( )ETRهو تعزيز
التواصل والتفاهم بين أولياء األمور والمعلمين وإلثراء تجارب الطفل المدرسية .وهي جمعية مفتوحة تسمح
بانضمام كل أولياء األمور والمعلمون القائمون على شؤون طالب مدارس نوروود العامة .تٌعقد اجتماعات
مجلس اإلدارة المفتوحة شهريًا في المساء حيث جميع أولياء األمور مرحب بحضورهم ويشجعون دائ ًما
على الحضور .كما يُشجع أولياء األمور على االتصال بأعضاء مجلس إدارة جمعية أولياء األمور
والمعلمين/منظمة أولياء األمور والمعلمين أو بمكتب ال مدرسة إذا أرادوا تعزيز مشاركتهم في جمعية
أولياء األمور والمعلمين/منظمة أولياء األمور والمعلمين.
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فهناك العديد من الطرق التي يمكن ألولياء األمور من خاللها االشتراك مع مدارس أطفالهم .فعلى سبيل
المثال ،يستطيع أولياء األمور المشاركة في بأن يتولوا دور المساعد في المكتبة أو في متجر المدرسة أو كأم
للغرفة أو المشاركة في نشرة األخبار المدرسية أو كعضو فعال في جمعية أولياء األمور والمعلمين/منظمة
أولياء األمور والمعلمين .وترسل المدرسة ورقة تسجيل في فصل الربيع يوضح فيها العديد من المناصب
المتاحة في جمعية أولياء األمور والمعلمين/منظمة أولياء األمور والمعلمين والبرامج التطوعية التابعة لها.
قوائم الطوارئ في ETF/ETR
قد تسمح مدارس نوروود العامة خالل العام الدراسي لجمعية أولياء األمور والمعلمين/منظمة أولياء األمور
والمعلمين باستخدام المعلومات التي يحتوي عليها أدلة الطالب بما فيها أرقام الهواتف المنزلية .وتستفيد
جمعية أولياء األمور والمعلمين/منظمة أولياء األمور والمعلمين من هذه المعلومات في االتصاالت الطارئة
فقط .إذا أراد أحد أولياء األمور عدم السماح بإعطاء هذه المعلومات لجمعية أولياء األمور والمعلمين/منظمة
أولياء األمور والمعلمين فيجدر به إخطار مدير المدرسة بذلك إخطارًا مكتوبًا اعتبارًا من يوم  15سبتمبر.
ساحة اللعب
يُتوقع من الطالب التصرف بطريقة ال تشكل فيها أفعالهم خطرًا على سالمة ورفاهية أنفسهم أو اآلخرين؛
والسيما:
منع أي ألعاب تواصل جسدي غير ألعاب التالمس ( .)m gtv e mتُحظر أعمال العنف الغير
أ.
ضرورية ويلزم تجنب المضايقات والمعاكسات وأعمال البلطجة.
ب .ال يُسمح باستخدام أدوات أخرى بخالف معدات اللعب المناسبة داخل ساحة اللعب.
ج .تُقام األلعاب في األماكن المخصصة والمصممة لمثل هذه األنشطة.
د .يُتوقع من األطفال استخدام معدات اللعب المستديمة استخدا ًما مالئ ًما.
 .Eويُتوقع من كل طالب تحمل جزء من المسؤولية تجاه الحفاظ على مباني وأراضي المدرسة في
شكل أنيق ونظيف؛ حيث يُحظر عليهم رمي النفايات داخل المدرسة أو تدمير مرافقها أو تخريبها.
 .Fوال يُسمح تحت أي ظرف من الظروف ألي طالب بمغادرة المدرسة خالل اليوم الدراسي ما لم
يأذن له بذلك المدير المسؤول.
فحص رياض األطفال
عملية فحص رياض األطفال هي عملية تُلزم الوالية القيام بها لتحديد األطفال ذوي االحتياجات الخاصة.
ويُخطر أولياء األمور بموعد الفحص أثناء التسجيل .ويخضع األطفال للفحص كل على حدة في فصل
الربيع قبل بداية العام الدراسي الجديد .بينما تكون عملية فحص األطفال المسجلون خالل الصيف في شهر
سبتمبر .ويُخطر أولياء األمور بأي فحوصات أخرى الزمة بعد فحص رياض األطفال.
فحص ما قبل دخول المدرسة
يخضع األطفال في سن ما قبل االلتحاق بالمدرسة لفحص بموجب اللوائح المعمول بها في والية
ماساتشوستس لتحديد األطفال الذي يلزم إحالتهم لعمليات تقييم أكثر شموالً .ويتكون هذا الفحص من فحص
للسجل التنموي والسجل الطبي واختبارات للرؤية والسمع واختبار تطور اللغة باإلضافة إلى اختبار األداء
اإلدراكي والحركي لدى الطفل .لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بمدرسة ويليت للتعليم في الطفولة
المبكرة.
بطاقات التقرير المدرسي
ترسل بطاقات التقرير المدرسي للمنزل مع الطالب بداية من الصف األول وحتى الخامس ثالث مرات
سنويًا وفقًا للجدول الزمني التالي:
توزيع بطاقات التقرير المدرسي
الفصل الدراسي ختام الدرجات
 3ديسمبر  12ديسمبر
C
 27مارس
 18مارس
CC
اليوم األخير في المدرسة
قبل أسبوع من انتهاء العام الدراسي
CCC
يستلم األطفال في رياض األطفال تقريرين مرحليين .يُرسل التقرير المرحلي األول في األسبوع األخير
من شهر يناير .يُرسل التقرير المرحلي الثاني في اليوم األخير من العام الدراسي.
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 مؤهالً للوصول إلى سجالت الطالب إال إذا:
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 .aأن 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
 .bرُفضت زيارة ولي األمر ،أو
 .cتم تقييد زيارة ولي األمر للطالب بنا ًء على طلب حماية مؤقت أو دائم ما لم يسمح طلب
الحماية هذا (أو أي طلب الحق يعدله) بالحصول على المعلومات التي يحتوي عليها
سجل الطالب ،أو
 .dيوجد طلب وصاية وحكم من محكمة األسرة يحظر تسليم ولي األمر سجالت الطالب.
بمجرد اس تالم 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 g34
ينبغي إرسالها من ولي األمر بعد  21يوما.
بمجرد 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.
يجب أن تُوضع جميع هذه الوثائق التي تحدد أو تقيد وصول ولي األمر إلى سجالت الطالب أو
الحصول على المعلومات التي قُدمت إلى المدرسة أو إلى المنطقة التعليمية في سجل الطالب.

نصائح خاصة بالسالمة
يستطيع أولياء األمور المساعدة في حماية أطفالهم من الخطف أو التعرض لالستغالل .تحدث مع أطفالكم
حول قواعد السالمة التالية.
 .1احذر إغراءات الغرباء  -كتقديم الحلوى أو الهدايا أو األموال.
 .2ال تقترب من السيارة إذا سألك أحد الغرباء عن الطريق؛ فمن السهل سحبك إلى داخل السيارة.
اسلك الطرق المألوفة دائ ًما عند ذهابك إلى المدرسة ورافق صديقًا لك في السير .ال تأتي إلى المدرسة
في وقت مبكر جدا قبل الساعة  8:25صباحًا.
 .4إذا تبعك أحد الغرباء ،اهرب بعيدًا وارفع صوتك بالصراخ وإحداث الجلبة.
 .5أخبر أولياء األمور/األوصياء فورًا إذا تسبب أحد األشخاص أو تسببت حادثة ما في عدم ارتياح
الطالب.
اليوم المدرسي
 .Aيجب على جميع الطالب إتباع قواعد السالمة والمشي على جانبي الطريق وعدم عبور الطريق
إال في التقاطعات الخاضعة للرقابة .ال يسمح للطالب بأداء حركات الخداع أو اللعب أو إلقاء
كرات الثلج أو غيرها من األشياء وهم في طريقهم من المدرسة وإليها.
ب .على الطالب إبالغ أولياء أمورهم أو مدرسيهم أو المشرفون على سيرهم عن أي حوادث غير
طبيعية قد تحدث لهم.
ج .يُتوقه من جميع األطفال الذهاب مباشرة من المدرسة إلى المنزل ما لم تُخطر المدرسة بأمر خالف
ذلك من قبل ولي األمر أو الوصي القانوني عبر الهاتف أو المالحظات .مثل :الذهاب إلى منزل
أحد األصدقاء بعد المدرسة).
د .يجب على أولياء األمور /األوصياء تقديم مذكرة للمدرسة للسماح بانصراف الطالب مبكرًا.
ويسمح فقط ألولياء األمور أو األوصياء القانونيون أو األشخاص المفوضون للقدوم إلى مكتب
المدرسة الصطحاب أحد التالميذ .يجب على جميع الطالب التوقيع في دفتر التأخر/االنصراف
الموجود على المكتب األمامي.
هـ .ينبغي على األطفال عدم الحضور إلى المدرسة قبل أن يبدأ اإلشراف الرسمي .في بعض األحيان،
يطلب المعلمون من الطالب الحضور إلى المدرسة مبكرًا لتقديم مساعدة فردية أو غير ذلك .وفي
مثل هذه الحاالت يتحمل المعلم مسؤولية اإلشراف على الطفل.
و .وفي ظروف الطقس العاصف يدخل الطالب إلى المدرسة ثم ينقلون إلى األماكن المخصصة لمثل
هذه الحاالت.
ز .يجب على الطالب الذين يصلون إلى المدرسة متأخرًا (بعد الساعة  8:50صباحًا) الذهاب إلى
مكتب المدرسة والتوقيع في دفتر التأخر/االنصراف قبل أن يتوجهوا للفصل الدراسي الخاص بهم.
ح .يجب على الطالب حال تكرر غيابه ليوم أو أكثر إحضار مذكرة من منزله يوضح فيها سبب
غيابه.
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يشرف معلم الفصل الدراسي على استخدام الطالب لمرافق الحمام استخدا ًما سلي ًما .ومن األمور
الخطيرة الممنوعة الكتابة على الجدران أو اإلهمال في استخدام المناشف الورقية أو إساءة
استخدام مرافق المرحاض.
يقدم للطالب في بداية كل عام دراسي كتب مدرسية مغطاة بمواد صلبة وناعمة .ويتحمل الطالب
مسؤولية المحافظة على حالة كل كتاب من هذه الكتب وإعادة هذه الكتب المدرسية في نهاية كل
عام دراسي إلى المعلم أو إلى مدير المدرسة بحالة مقبولة .يتحمل أولياء األمور/األوصياء
مسؤولية دفع ثم استبدال هذه الكتب في حال ضياع أي من هذه الكتب أو تلفها .يتحمل أولياء
األمور مسؤولية إبدال كتب المكتبة أو المواد التي يفقدها أبنائهم الطالب أو يتلفونها.

الحفالت المدرسية
يتم ترتيب الحفالت المدرسية من خالل المعلم .يرجى التواصل مع معلم الفصل لمعرفة سياسة الحفالت.
الصور المدرسية
تُلتقط صور فردية لكل طالب في كل عام .ويُسمح بشراء هذه الصور بأسعار رمزية.
سجالت الطالب
تتوفر جميع سجالت درجات الطالب التراكمية ليطلع عليها أولياء األمور/األوصياء .إذا رغب أولياء
األمور في ذلك ،فعليهم تقديم طلب إلى مكتب مدير المدرسة للحصول على موعد .وسيتم توفير نسخة من
سجالت الطالب للحصول عليها مقابل دفع رسوم النسخ.
صُممت هذه السجالت لتكون بمثابة مجموعة من البيانات المفيدة حول طفلك حيث إنها تشتمل على معلومات
صحية ودرجات االختبارات الموحدة وتقارير المؤتمرات وغيرها من المعلومات المفيدة لتقييم الطفل في
المراحل الدراسية .ويتم االحتفاظ بسجالت الطالب في أماكن آمنة في كل من مباني المدرسة.
عند انتقال الطالب إلى مدرسة جديدة يُسمح لمدير المدرسة وفقًا للوائح سجالت الطالب بوالية ماساتشوستس
"تقرير المدرسة الكامل" إلى المدرسة الجديدة دون اشتراط موافقة أولياء األمور .في حال انتقال طفلك إلى
مدرسة جديدة سواء كانت داخل نوروود أو خارجها فسيتم إرسال تقريره المدرسي الكامل إلى المدرسة
الجديدة بما فيه من سجالت االنضباط ومستخرج الدرجات والسجل الصحي وأي سجالت تعليمية خاصة
أخرى.
االختبار
يخضع طالب المرحلة االبتدائية إلى العديد من عمليات التقييم الرسمية والغير رسمية خالل تجاربهم
الدراسية بدايةً من صفوف رياض األطفال وحتى الصف الخامس.
وتوضح المعلومات التالية الجدول الزمني لالختبارات الرسمية المقرر إجراءها في المدارس االبتدائية.
مواعيد برامج اختبارات الوالية
اختبارات :SIFM
سيتم إجراء اختبار ( SIFMنظام ماساتشوستس للتقييم الشامل) لفصل الربيع للعلوم والتكنولوجيا في
شهر مايو للصف  5فقط.
اختبارات :EFOII
سيخضع الطالب في الصفوف  5 - 3الختبار ( EFOIIالشراكة لتقييم الجاهزية للكلية والحياة
العملية).
سيتم إجراء اختبار التقييم بنا ًء على األداء ( )EBFفي الفترة من منتصف مارس إلى منتصف إبريل لـ
 PEFوالرياضيات.
سيتم إجراء اختبار نهاية العام ( )PREخالل شهر مايو.

33

 FIIPMMلدارسي اللغة اإلنجليزية
سيتم إجراء اختبار ( FIIPMM fiy PEEAتقييم الفهم والتواصل في اللغة اإلنجليزية من دولة
ألخرى لدارسي اللغة اإلنجليزية) في الفترة من يناير إلى منتصف فبراير كل عام.
سيتم توزيع المواعيد الدقيقة لالختبارات أعاله من مديري المدارس وعلى موقع مدارس نوروود العامة
على اإلنترنت.
زوار المدرسة/المتطوعون
إذا رغبت في زيارة المدرسة خالل ساعات العمل الدراسي فأنت مرحب بك في أي وقت .يجب على أولياء
األمور االتصال بالمدرسة قبل الحضور وتحديد موعد مع
المدرس لترتيب موعد مناسب لكليهما .قبل أن تبدأ بزيارتك للمدرسة ،توقف لبرهة في مكتب المدرسة
ووقع في سجل زوار المدرسة والمتطوعون موضحًا اسمك ومكان زيارتك .تُصدر اإلدارة تصاريح الزيارة
حيث يجب علي أولياء األمور ارتدائها أثناء تجولهم في مباني المدرسة ومرفقاتها.
موقع اإلنترنت
موقع اإلنترنت لمدارس نوروود العامة هو  .eee.ciyeiiW.K12.g .tvيوفر هذا الموقع
االلكتروني معلومات مفيدة حول مدارس نوروود العامة بشكل عام ويحتوى على رابط خاصة بكل مدرسة.
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صفحة توقيع ولي األمر
أُقر باستالمي نسخة من دليل الطالب التي تحتوي على ما يلي )1( :نسخة من الفصل  269من قوانين
ماساتشوستس العامة التي تنص على قوانين حظر المعاكسات والمقالب؛ ( )2ملخص من سياسة التحرش
الجنسي؛ ( )3شرح لقانون إخطار أولياء األمور؛ و( )4سياسة مدارس نوروود لالستخدام المقبول
للتكنولوجيا.

اسم الطالب:

التاريخ

توقيع ولي األمر  /الوصي

الصف/المعلم
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