جميع اآلباء/أولياء األمور:
ُيرجى توقيع هذه االستمارة ثم إعادتها للمدرسة بحلول  16من سبتمبر 2018

لقد تسلّمت نسخة من دليل الحقوق والمسؤوليات للعام الدراسي .2018-19
أفهم أن هذا الدليل يحتوي على معلومات قد أحتاج إليها أثناء العام الدراسي،
وأن جميع الطالب ستتم مساءلتهم على تصرفاتهم وف ًقا لما هو موضح في
السياسات واإلجراءات والوسائل التأديبية الواردة في هذا الدليل.
مدرسة الطالب
توقيع الطالب

التاريخ

اسم الطالب مطبوع
توقيع األب/ولي األمر

التاريخ

توقيع األب/ولي األمر مطبوع

رسائل االتصال التلقائية
يستخدم القطاع المدرسي لمدينة توكويال ( )Tukwila School Districtوالمدارس التابعة له نظام االتصال التلقائي للتواصل مع العائالت
في حاالت الطوارئ وحاالت إغالق المدرسة ،وكذلك إرسال إشعارات باألحداث واألخبار والتحذيرات الصحية واإلنذارات المتعلقة بالطالب
المهمة .بموجب التوقيع على هذه االستمارة وإرسالها ،فأنت توافق على االشتراك في استالم رسائل االتصال التلقائيةُ .يرجى العلم أنه في حال
اختيار عدم التوقيع على هذا الجزء فلن تصلك رسائل الهاتف التلقائية في حال وقوع حالة طوارئ أو إغالق المدرسة.

توقيع األب/ولي األمر
توقيع األب/ولي األمر مطبوع

التاريخ

اختياري :ما هي المعلومات الخاصة بطفلك التي ُيمكن للمدرسة مشاركتها مع
المؤسسات الخارجية؟
يأخذ القطاع المدرسي لمدينة توكويال خصوصية الطالب على محمل الجد .إذ أن معظم السجالت الدراسية الخاصة بطفلك محمية بموجب
القانون ،كما أنه ال يُسمح للقطاع المدرسي بتداولها مع أي جهة خارج المدرسة .ومع ذلك ،يُسمح للقطاع المدرسي نشر "سجل" المعلومات غير
الحساسة—بما في ذلك اسم طفلك ،وعمره ،وصورته ،وعنوانه ،ورقم هاتفه ،واشتراكه في األنشطة والرياضات المُعترف بها رسميًا ،وطول
أعضاء فرق ألعاب القوى ووزنهم ،وتواريخ الحضور ،والحضور المدرسي ،والدبلومات/الجوائز التي تسلّمها— دون إذن ولي األمر .إذا كنت ال
ترغب في نشر سجل المعلومات الخاص بطفلك للمؤسسات الخارجية ،فأمامك خيارين:
 .1إذا كنت ال ترغب في نشر أي معلومات عن طفلك خارج نطاق المدرسة ،فيُرجى كتابة خطاب إللغاء االشتراك بموجب قانون
الخصوصية والحقوق التعليمية لألسرة ( )FERPAثم قم بإرساله للمكتب الرئيسي للمدرسة التابع لها طفلك في موعد أقصاه األول
من أكتوبر .ويُرجى إرفاق اسم طفلك وتوقيعك وهذا التصريح" :بموجب قانون الخصوصية والحقوق التعليمية لألسرة ،فإني أطالب
بعدم نشر بيانات تعريف شخصية من السجل الدراسي الخاص بطفلي سواء من قِبل المدرسة التابع لها طفلي أو القطاع المدرسي لمدينة
توكويال دون الحصول على موافقة خطية مني ".راجع القسم  :XXIالسجالت التعليمية الخاصة بالطالب متوفرة في هذا الدليل
للحصول على مزيد من المعلوماتُ .يرجى المالحظة :في حال كتابة خطاب إللغاء االشتراك بموجب قانون الخصوصية والحقوق
التعليمية لألسرة ( ،) FERPAفلن تظهر المعلومات الخاصة بطفلك في أي منشورات ،بما في ذلك الكتب السنوية المدرسية
وبرامج الحدث وبرامج األلعاب الرياضية والنشرات اإلعالمية.
 .2إذا كنت ترغب في إيقاف نشر صور ومقاطع الفيديو الخاصة بطفلك فقط ،فيُرجى كتابة خطاب إلغاء االشتراك في الصور ثم قم بإرساله
إلى المكتب الرئيسي للمدرسة التابع لها طفلك في موعد أقصاه األول من أكتوبر .ويُرجى إرفاق اسم طفلك وتوقيعك وهذا التصريح:
"إخطار إلغاء االشتراك في الصور :أطالب بعدم نشر أي صور أو فيديوهات خاصة بطفلي سواء من قِبل المدرسة أو القطاع المدرسي
لمدينة توكويال دون الحصول على موافقة مسبقة مني" .وبإلحاق هذا الطلب بالملف ،ستتمكن المدرسة والقطاع التابع لهما طفلك من
نشر سجل المعلومات األخرى ،فيما عدا صور طفلك دون الحصول على موافقة صريحة منكُ .يرجى المالحظة :في حالة كتابة خطاب
إللغاء االشتراك في الصور بموجب قانون الخصوصية والحقوق التعليمية لألسرة ( ،)FERPAفلن تظهر صورة طفلك في أي
منشورات ،بما في ذلك الكتب السنوية المدرسية وبرامج الحدث وبرامج األلعاب الرياضية والنشرات اإلعالمية.
يجب تجديد كال اإلخطارين في كل عام دراسي .في حالة عدم إلحاق أيٍ من اإلخطارين بالملف ،فسيُعد ذلك بمثابة تصريحً ا للقطاع المدرسي
لمدينة توكويال بنشر سجل معلومات طفلك كامالً بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.

2018-19

دليل الحقوق
والمسؤوليات
للطلبة وأولياء األمور

4640 South 144th Street, Tukwila, WA 98168

رقم الهاتف I (206) 901-8000 :رقم الفاكس:
www.tukwilaschools.org

(206) 901-8016

يمتثل القطاع المدرسي لمدينة توكويال  406لجميع القوانين واللوائح الفيدرالية ،وال يُميز بين الطالب على أساس الجنس ،أو العرق ،أو العقيدة ،أو
الدين ،أو اللون ،أو األصل القومي ،أو العمر ،أو قدامى المحاربين أو الحالة العسكرية ،أو التوجه الجنسي ،أو التعبير عن الجندرية أو الهوية ،أو
اإلعاقة ،أو استخدام كلب مُدرب أو حيوان للخدمة لمساعدة أحد ذوي االعاقة .ويجب أن تكون برامج القطاع خالية من أي مضايقات جنسية أو
مؤذية ،كما يمنح القطاع فرص متكافئة لاللتحاق بفرق  Boy Scouts of Americaومجموعات الشباب المخصصة األخرى.
يتم إرسال أي استفسارات بشأن االمتثال أو إجراءات تقديم الشكاوى إلى موظف االمتثال ذو المسمى الوظيفي /IXالقطاع
) (Title IX/Section 504/RCW 28A.640بعنوان بالقطاع التعليمي أو إلى مكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة التعليم األمريكية.
موظف االمتثال ذو المسمى الوظيفي :RCW 28A.640/IX
( Aaron Draganovآرون دراجانوف) ،المدير التنفيذي لقسم الموارد البشرية
Tukwila School District No. 406
4640 South 144th Street
Tukwila, WA 98168
هاتف رقم206.901.8005 :

البريد اإللكتروني:

draganova@tukwila.wednet.edu

موظف االمتثال الفصل :504
( Richard Quesadaريتشارد كويسادا) ،مدير التعليم الخاص
Tukwila School District No. 406
4640 South 144th Street
Tukwila, WA 98168
هاتف رقم206.901.8035 :

البريد اإللكتروني:

quesadar@tukwila.wednet.edu

يمكنك اإلبالغ عن أي تمييز أو مضايقة عنصرية مذكورة أعاله إلى أيٍ من أعضاء طاقم المدرسة أو منسق الحقوق المدنية بالقطاع .كما يحق لك
تقديم شكوى .لطلب نسخة من سياسة وإجراءات عدم التمييز الخاصة بالقطاع ،يُرجى االتصال بالمدرسة أو بمكتب القطاع التابع لهما طفلك.
كذ لك يمكنك العثور على نسخة من السياسة واإلجراءات الخاصة بالقطاع على موقع القطاع المدرسي لمدينة توكويال .www.tukwilaschools.org

مرحبًا بكم في العام الدراسي !2018-19
ونفتخر بشدة هنا في القطاع المدرسي لمدينة توكويال بتنوعنا .ونقدر قطع الفسيفساء التي تبني نسيج قطاعنا .كل قطعة صغيرة تساهم في الصورة
الكبيرة عند جمعها مع بعضها البعض تؤدي وظيفتها بصورةأقوى مما قد تنجزه كل قطعة بمفردها .والبد من إرساء أساس للثقة بداخل هذه القطع
الصغيرة كذلك .فهذه الثقة ستمنحها القوة الداخلية لتصبح أكبر وأذكي وأقوى .يجب أن تكون هذه القطع مستعدة من أجل نفسها أن تستجمع قوتها
الداخلية التي تحتاج إليها لدفعها نحو مستقبل سليم .وحينئذ سيكون لديها األدوات التخاذ قرارات بشأن الجزء التي ترغب في رسمه في الصورة
العامة لتوكويال .وأثناء هذه العملية برمتها يسأل أحدهم نفسه" ،أين صوتي؟"
في هذا العام الدراسي أنتم مدعوون لسؤال أنفسكم" ،من سأتحدث باسمه؟" هل سوف تتحدثون باسم وطنكم األم أو دينكم أو أنفسكم أو عائلتكم أو
آخرين ال يشبهونكم أو ذاتكم المستقبلية؟ ما هي رسالتكم هذا العام؟ أرغب في تحفيزكم "بالتحدث باسم القطاع المدرسي لمدينة توكويال” في كل ما
تؤدونه .كونوا فخورين بما أنتم عليهم .عبروا عن آرائكم! كونوا فخورين بما تقدمونه للقطاع ولمدرستكم .كونوا التغيير لألفضل الذي يستحقه
زمالئكم في الصف .كونوا صوتًا لما هو صائب .عبروا عن آرائكم من أجل أيام أكثر إشراقًا .كونوا صوتًا ألخواتكم وإخوانكم من طالب القطاع
المدرسي لمدينة توكويال الذين يحتاجون إليكم .دافعوا عن القطاع المدرسي لمدينة توكويال!
يؤمن القطاع المدرسي لمدينة توكويال أن طالبنا وموظفينا وعائالتنا لديهم القدرة على بلوغ أقصى إمكاناتهم .هدفنا األساسي هو إشراك الطالب
فكريًا واجتماعيًا في تجارب تعلم حقيقية وموضوعية .نريد أن نتعرف على مواطن قوتنا الجماعية ومواهبنا ومساهمات طالبنا وموظفينا ومجتمع
توكويال ككل ونشجعها ونحقق أقصى استفادة منها في نهاية المطاف.
يُرجى االحتفاظ بدليل الحقوق والمسؤوليات الماثل خالل األشهر القادمة .حيث ستساعدك المعلومات الواردة به على فهم التزامنا المتبادل—كطالب
وآباء وموظفين—للتعامل باحترام وإظهار استعداد للتعلم في كل يوم و "التحدث باسم" قطاعنا بأفضل سبل وأكثرها إيجابية نعرفها .ويوضح لك
هذا الدليل حقوقك داخل إطار الحرم المدرسي ،ويوضح كذلك عواقب سوء السلوك .بشكل عام ،نريد التأكد من أن مدارسنا مكان آمن وإيجابي
وعادل لكل طالب ليشعر بأنه مرحب به ومستعد للتعلم.
أطيب التمنيات بعام دراسي مثمر ورائع! أتطلع للقائكم.

مع خالص التقدير واالحترام،

د .جوديث بيري
Dr. Judith Berry
المراقب العام المؤقت
القطاع المدرسي لمدينة توكويال

دليل الخدمة اإلدارية للعام الدراسي 2018-19
•

مجلس إدارة المدرسة

الممثلون المنتخبون عن المجتمع المحلي المسؤولون عن اعتماد الميزانية واإلشراف على المراقب العام ووضع السياسات واإلجراءات،
فض ً
ال عن التأكد من تحقيق المدارس ألهداف التعلم.


•

المراقب العام المؤقت :د .جوديث بيري

رئيس القطاع المدرسي لمدينة توكويال ،والمسؤول عن الخطة االستراتيجية والمشاركة المجتمعية واإلشراف الرئيسي وجميع مجاالت
الرقابة األخرى.


•

يُرجى االتصال على الرقم 206-901-8006 :أو عبر البريد اإللكترونيTSDBoard@tukwila.wednet.edu :

يُرجى االتصال على الرقم 206-901-8006 :أو عبر البريد اإللكترونيberryj@tukwila.wednet.edu :

يُرجى االتصال لمزيد من المعلومات حول...

 التعليم والتعلّم (المنهج الدراسي واعتماد المناهج الدراسية والتطوير المهني وخدمات الالجئين والمهاجرين وخدمات
الطالب)206-901-8031 :
▪ الخدمات الخاصة (التعليم الخاص ،خطط  ،504صحة الطالب)206-901-8033 :
▪ دارسو اللغة اإلنجليزية (دعم دارسي اللغة اإلنجليزية 206-901-8031 :)ELL

▪



التعليم المبكر واإلبتدائي206-901-8028 :

البيانات/التقييم والوسائل التكنولوجية ( تقييمات الطالب والوسائل التكنولوجية) :هاتف رقم206-901-8081 :

 الشئون المالية والعمليات (الميزانية ،المرافق وصيانتها ،خدمات المواد الغذائية ،وسائل النقل ،التوظيف ،مستحقات
الموظفين) :هاتف رقم206-901-8037 :


وسائل النقل (خدمة الحافلة لنقل الطالب) :هاتف رقم206-901-8050 :



خدمة المواد الغذائية (الوجبات المدرسية ،نماذج طلب وجبات غداء مجانية ومخفضة) :هاتف رقم206-901-8068 :

 الموارد البشرية/السياسات واإلجراءات (فيما يتعلق بانضباط الموظفين والطالب،التنمر/المضايقة/فرص التوظيف
المتكافئة/الباب التاسع) :هاتف رقم206-901-8005 :
 وسائل التواصل (موقع الويب ،المنشورات ،العالقات مع وسائل اإلعالم ،ووسائل التواصل االجتماعي) :هاتف رقم:
206-901-8036


رعاية المشردين واأليتام (خدمات دعم الطالب المشردين ،الرعاية األسرية المؤقتة) :هاتف رقم 206-901-7633

هل ال تعرف من أين تبدأ؟ اتصل بالرقم العام للمبنى اإلداري ،206-901-8000 ،أو ابحث في الدليل الموجود على الموقع اإللكتروني التالي
.www.tukwilaschools.org
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مقدمة
يسعى قطاع المدارس في مدينة توكويال إلى توفير الفرص والخبرات التي تساعد الطالب على أن يصبحوا أفراد مسؤولين ومتحكمين بأنفسهم ،ويتمتعون
بالقدرة والعزم على تأدية أدوارهم كمواطنين مشاركين في المجتمع .ومن المقرر تعليم الطالب احترام قواعد السلوك ولوائحه.
يؤمن القطاع المدرسي بمدينة توكويال بأهمية اآلباء وأولياء األمور كشركاء في عملية اإلجراءات التصحيحية .وفي سبيل ذلك ،تبذل السلطات المدرسية
قصارى جهدها إلشراك اآلباء أو أولياء األمور والطالب في حل المشاكل السلوكية للطالب.
تستند سياسات اإلجراءات التصحيحية للقطاع المدرسي بمدينة توكويال إلى المبادئ والم ُُثل اإلنسانية التي تعترف بكرامة كل طالب وقيمته .وتدعم سياسة
القطاع المفهوم الداعي بأهمية اإلجراءات التأديبية للحفاظ على برامج المدرسة والتطور اإليجابي للفرد بشكل عام .ومن المتوقع تصرف الطالب كمواطنين
مسؤولين.
تم اعتماد هذا الدليل وتوزيعه عمالً بالقانون  RCW 28A.600.010والفصول من  392إلى  400من القانون اإلداري بوالية واشنطن ( ،)WACوالتي
تنص على الموضوعية واإلجرائية فيما يخص عملية حقوق الطالب ،وضرورة التفسير طب ًقا لهذه اللوائح .يمكن الحصول على نسخة من جميع السياسات
واإلجراءات والنظم األساسية ولوائح المجلس المعمول بها والواردة في هذا الدليل من مكتب المراقب العام أو من موقع القطاع
.www.tukwila.wednet.edu
كذلك يمتثل هذا الدليل لقانون إخالء المدارس والمجتمعات المحلية من المخدرات .P.L. 101-226
يُرجى العلم أن االمتثال لمعايير السلوك أمرً ا إجباريًا.

تمهيد
يُلقي هذا الدليل الضوء على سياسات وإجراءات القطاع المدرسي لمدينة توكويال وقوانين الوالية /الفيدرالية والقواعد واللوائح المتعلقة بمعلومات الطالب
واآلباء .على أن هذا الدليل ال يُقصد منه استبدال الوثائق التفصيلية التي يمكن الرجوع لها في أي مكتب مدرسي حسب الحاجة :خطة االنضباط المدرسي،
ودليل سياسات القطاع ،واتفاقيات المفاوضة الجماعية ،واألقسام المدرسية المشتركة بموجب قانون والية واشنطن المُنقح ،والقانون اإلداري لوالية واشنطن.
طب ًقا إلجراءات مجلس المدرسة ،فإن هذا الدليل هو المنشور المرجعي للقطاع :ومحتوياته تتمتع بالصفة الرسمية.
إن المسؤولية الرئيسية للقطاع المدرسي لمدينة توكويال والموظفين العاملين به هي تطوير فهم وتقدير الدور الذي نلعبه كممثلين للحكومة ،حقوق ومسؤوليات
الفرد ،والعمليات القانونية التي ينتج عنها تغييرات ضرورية.
إن المدرسة عبارة عن صورة مُصغرة للمجتمع .فقوانين المدرسة ولوائحها مثل قوانين المجتمع .كذلك يجب أن يقبل جميع الطالب الذين يتمتعون بالحقوق
داخل مجتمع المدرسة ،الواجبات الواقعة عليهم بصفتهم أفراد في هذا المجتمع .ومن ثم فالمسؤولية األساسية مقابل التمتع بحقوق المواطنة هي احترام قوانين
المجتمع .ويحق لطالب القطاع المدرسي لمدينة توكويال تلقي تعليم عام مجاني .وقد يتم الحرمان من هذا الحق لسبب وجيه ووف ًقا لإلجراءات القانونية.
يتمتع المعلمون واإلداريون واآلباء بحقوق وتقع عليهم واجبات والتزامات تجاه هذه العملية .وبموجب القانون ،يتعين على المعلمين توفير بيئة مناسبة للتعلّم.
ويتولى اإلداريون مسؤولية الحفاظ على البرنامج التعليمي وتسييره .في حين يتولى اآلباء مسؤولية مساعدة الطالب في الوفاء بالتزاماتهم بموجب قواعد
القطاع ولوائحه.
وف ًقا لإلجراءات المنصوص عليها ،يمتلك جميع المعلمين وإداريي المدرسة صالحية فصل الطالب بصورة مؤقتة من الفصل أو اتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم
لسبب وجيه .ويُصرح لألشخاص الذين ُيعّينهم المراقب العام اتخاذ قرار بالفصل أو الطرد لسبب وجيه .ستجد قائمة مُفصلة بالحقوق والمسؤوليات وصالحيات
موظفي المدرسة فيما يتعلق بالنظام التأديبي للطالب وف ًقا لما هو منصوص عليه في قانون الوالية ،كما يحتوي هذا الدليل على قواعد القطاع ولوائحه ،فضالً
عن استخدامه أثناء الدراسة في جميع مباني القطاع.
تم وضع القواعد واللوائح واإلجراءات القانونية المعمول بها لحماية جميع أعضاء المجتمع التعليمي عند ممارسة حقوقهم وتأدية واجباتهم وذلك في جميع
مناحي التجربة المدرسية ،بما في ذلك الحضور في الفصول واستقالل حافلة المدرسة والمشاركة في مسابقات األلعاب الرياضية داخل المدرسة.
يُرجى العلم أن المجتمع وموظفي المدرسة والطالب أنفسهم لديهم توقعات كبيرة فيما يتعلق بالسلوك المسؤول لقادة الطالب والرياضيين واآلخرين ممن يمثلون
القطاع في األنشطة الطالبية.
ال يُعد أي جزء من بيان الحقوق والواجبات بمثابة تقييد للحقوق القانونية للطالب أو اآلباء أو العاملين في المدارس ،أو تقييد اتخاذهم إلجراءات الشكوى المناسبة
وفقًا لما يُقره القطاع.
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القسم األول :التعريفات
•

اإلجراءات التأديبية – تعني كلمة "اإلجراءات التأديبية" جميع أشكال اإلجراءات التصحيحية أو العقاب بخالف الفصل والطرد ،كما
يجب أن يشمل الطرد من الفصل لفترة من الوقت ال تتجاوز مدة الفصل الدراسي .كذلك تعني اإلجراءات التأديبية طرد الطالب من أي
نوع من األنشطة التي يجريها القطاع المدرسي أو من ينوب عنه ،بما في ذلك البرامج الرياضية والنقل.

•

اإلجراءات القانونية – "اإلجراءات القانونية" هي تطبيق اإلجراءات العادلة والعادية عند معالجة سلوك الطالب.
وتشمل:
الحق في مناقشة حالتك وف ًقا لإلجراءات المُتبعة في جميع الحاالت المشابهة
الحق في استالم إخطار بالتهم الموجهة بحقك
الحق في سماع وصف دليل المدرسة الموجه بحقك
الحق في رواية الحادثة من منظورك.
الحق في استئناف القرار أمام شخص أو أشخاص غير متحيزين.

•

الطرد الطارئ — تعني كلمة "الطرد الطارئ" الحرمان الفوري للطالب من حضور المدرسة لفترة غير محددة بسبب الخطر المستمر
ً
تهديدا مباشرً ا ومستمرً ا بتعطيل العملية
والمباشر الذي يشكله الطالب على نفسه أو الطالب اآلخرين أو العاملين بالمدرسة ،أو أنه يُشكل
التعليمية بصورة ملموسة.

•

االستبعاد الطارئ — تعني كلمة "االستبعاد الطارئ" االستبعاد الفوري للطالب من حضور الصف الدراسي أو المادة أو أي أنشطة
عندما يُشكل حضور هذا الطالب خطرً ا مستمرً ا ومباشرً ا على نفسه أو الطالب اآلخرين أو العاملين في المدرسة ،أو أنه يُشكل تهدي ًدا
مباشرً ا ومستمرً ا بتعطيل الصف الدراسي أو المادة ،أو النشاط أو العملية التعليمية في مدرسته.

•

الطرد — تعني كلمة "الطرد" الحرمان من حضور أحد المواد ،أو الصفوف الدراسية ،أو من جميع المواد أو الصفوف الدراسية
بالجدول المدرسي لفترة غير مُحددة من الوقت.

•

الفصل طويل األجل — تعني كلمة "الفصل طويل األجل" الفصل الذي يتجاوز ( )10أيام دراسية متتالية.

•

اآلباء/أولياءاألمور— تعني الكلمات "األب" أو "اآلباء" األب أو ولي األمر الطبيعي أو المُتبني أو الوصي .على أن يتمتع الطالب
الذين بلغوا سن الرشد بالحقوق التي كانت ممنوحة للوالدين.

•

يوم العمل المدرسي — تعني كلمة "يوم العمل المدرسي" جميع أيام االسبوع ماعدا أيام السبت واألحد واألجازات الرسمية للوالية،
والتي يكون فيها مكتب المراقب العام التابع للقطاع مفتوحً ا للجمهور .وستنتهي أيام العمل المدرسي فور إغالق مكتب المراقب العام في
اليوم التقويمي.

•

الفصل قصير األجل — تعني كلمة "الفصل قصير األجل" الفصل في أي جزء من األيام التقويمية بما يصل إلى ( )10أيام دراسية ،مع
عدم تجاوز هذه المدة.

•

الفصل — تعني كلمة "الفصل" الحرمان من حضور أحد المواد الدراسية ،أو الصفوف الدراسية ،أو من الجدول المدرسي للمواد
الدراسية أو الصفوف الدراسية بالكامل لفترة زمنية مُحددة ،وذلك بخالف زمن الحصة المباشرة ألغراض تصحيحية.

القسم الثاني :قواعد سلوك الطالب (السياسة رقم ( )3240اإلجراء رقم )3240
كل من الطالب واآلباء والمعلمين بخلق والحفاظ على البيئة الداعمة للتطور األكاديمي
يؤمن مجلس إدارة القطاع المدرسي لمدينة توكويال بالتزام ٍ
والبدني للطالب ،وسالمته الفكرية والعاطفية.
يتطلب هذا النهج لخلق االنضباط في الطالب برنامج تعليمي مؤثر وبيئة ُتركز على الجوانب اإليجابية واألكاديمية .وأحد العناصر التي ُتساهم في
خلق بيئة تركز على الجوانب اإليجابية واألكاديمية هو التزام الطالب والموظفين بقواعد السلوك المعمول بها واالمتثال لإلجراءات التصحيحية
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التي تتخذها المدرسة كنتيجة النتهاكات قواعد السلوك .يتم تطبيق قواعد السلوك أثناء ساعات الدراسة العادية ،وأثناء االنتقاالت بالحافلة المدرسية
أو أي وسيلة نقل أخرى يوفرها القطاع ،وفي األوقات واألماكن حيث يكون لإلداريين المختصين سلطة على الطالب ،بما في ذلك على سبيل
الذكر ال الحصر األحداث المقامة برعاية المدرسة والرحالت الميدانية واألنشطة الرياضية والسفر من المدرسة وإليها ،فضالً عن األنشطة
األخرى .باإلضافة إلى ذلك ،يُخول لناظر المدرسة اتخاذ إجراءات إدارية عندما يكون لسوء تصرف الطالب بعي ًدا عن المدرسة ،سواء إساءة
فعلية أو افتراضية (راجع السياسة رقم  ،)2022تأثيرً ا ضارً ا على باقي الطالب أو تأثير تخريبي كبير على العملية التعليمية المُنظمة.
قد يحتاج بعض الطالب من ذوي اإلعاقة لضمانات إجرائية إضافية وذلك بموجب قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة ( .)IDEAويتبع جميع موظفي
القطاع الذين يشرفون على إجراءات االنضباط المُتخذة بحق الطالب ،إجراءات االنضباط المتعلقة بالطالب ذوي اإلعاقة والواردة في خطط
السلوك الفردي وخطط التعليم الفردي.
يُقر المجلس بأن التصرف والسلوك مرتبطان بالتعلّم ،كما يوجه المراقب العام لتبني نهج انضباط للطالب يكفل عالقات إيجابية مع الحدود
الصحية وفرص التعلّم .وبصفة سنوية ،يطور ويُراجع المراقب العام قواعد السلوك المكتوبة الساعية لتحقيق أهداف المجلس ووضع إجراءات
لتنفيذ هذه السياسة .وسيتم توفير هذه القواعد المكتوبة للطالب عند االلتحاق بالمدرسة وعند بداية كل سنة دراسية.
يحق للطالب ما يلي:
وخال من العنصرية والتمييز والمضايقات والتهديد واالستغالل
• التعلّم في مناخ آمن ونظيف ومنظم وإيجابي – حيادي وغير انتقادي
ٍ
البدني أو اللفظي.
• تل ّقي تعليم شامل ،عالي الجودة يتناسب مع مستوى التطور األكاديمي واللغوي لديهم.
• توقع تحقيق مستويات عالية.
• تلق تعليم بطرق تتناسب مع االحتياجات الفردية للطالب ،وتستجيب لخلفياتهم الفردية العرقية ،واإلثنية ،واللغوية ،والثقافية.
• التعامل معهم كأفراد مميزين لهم احتياجات ،وقدرات وأساليب تعلّم مختلفة بطريقة تشجع احترام الذات و ُتعززه.
• التعبير عن أفكارهم وآرائهم في القضايا والموضوعات المتعلقة بمجال تعليمهم ،بما في ذلك سياسات المدرسة وإجراءاتها.
• المشاركة في األنشطة الطالبية ،بما في ذلك األنشطة الخارجة عن المنهج.
• التعامل معهم باحترام وحفظ الكرامة بما يتناسب مع عاداتهم الثقافية.
• تعامل المعلمين واإلداريين وباقي أعضاء هيئة التدريس معهم بشكل عادل ومُنصف.
• اللجوء لإلجراءات القانونية.
• تطبيق قواعد المدرسة على نحو متسق وعادل وقائم على االحترام.
• تلقي إجراءات انضباط عادلة ومتساوية وغير تحيزية تتوافق مع سياسات وإجراءات المدرسة وإجراءاتها.
• أن يكون لهم الحرية في طلب مترجم شفوي أو تحريري في أي خطوة من خطوات عملية االنضباط.
• أن يكونوا معفيين من السلوك االنتقامي أو الخوف من السلوك االنتقامي.
• وجود معلمين وإداريين يمتثلون لجميع سياسات القطاع المتعلقة باالدعاءات المعروفة والمضايقات والتنكيل والتنمر والحوادث التي
تتطلب اإلبالغ اإللزامي.
يتحمل الطالب مسؤولية:
• بذل مجهود للتعلّم
• التصرف والتحدث بأسلوب محترم.
• اتباع تعليمات العاملين بالمدرسة أو من ينوب عن القطاع.
• اتباع قواعد المدرسة والقطاع.
• التعامل باحترام مع ملكية المدرسة وملكية الغير.
• احترام حقوق اآلخرين في المدرسة.
• احترام قوانين الواليات المتحدة ووالية واشنطن واألقسام الفرعية التابعة لها.
• احترام األفراد والمجموعات بغض النظر عن العرق أو الجنس أو السن أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية
أو ظروف اإلعاقة أو الدين أو األصل القومي أو اللغة .الطالب مسؤولون عن االشتراك في يدعم جميع الطالب وهم يسعون لتحقيق
أهدافهم التعليمية.
• إتقان استخدام التكنولوجيا والموارد المتاحة على اإلنترنت باتباع توجيهات اإلجراء رقم .2022P
• االلتزام بزي مالئم (راجع السياسة رقم .)3224
• البقاء داخل الحرم المدرسي أثناء ساعات الدراسة إال في حالة االستئذان من أحد مسؤولي المدرسة.
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• مغادرة حرم المدرسة عند انتهاء اليوم الدراسي ،إال في حال الحصول على إذن بالبقاء
• القيام بأعمالهم وتقديمهم كمُنجزين لهذه األعمال.
• تحويل المالحظات والوثائق األخرى إلى لغتهم األم بتوقيع صالح من األب أو ولي األمر.
• دعم أقرانهم عند إتمام وإرسال عملهم األصلي الخاص بنجاح.
• التعريف بأنفسهم أمام السلطات المدرسية المختصة في مبنى المدرسة ،وفي وسائل النقل الخاصة بالمدرسة ،وفي ساحات المدرسة،
أو في الخارجأثناء الحدث المقام برعاية المدرسة.
• تمثيل المدرسة بصورة إيجابية في األحداث المقامة برعاية المدرسة.
• الشعور بالفخر بالتعلّم في هذه المدرسة والعمل على تأكيد سمعتها الطيبة.
• قبول اإلجراءات التصحيحية التي يفرضها القطاع وموظفيه فيما يتعلق بانتهاك (انتهاكات) قواعده.
• حضور جميع الفصول الدراسية يوميًا في مواعيدها المخصصة بدوام كامل.
حاالت سوء السلوك االستثنائية:
ً
تقييدا ،محسوب بشكل معقول لتعديل سلوكه أو سلوكها،
قد يتم فصل الطالب لمدة قصيرة أو طويلة األجل بعد اتخاذ إجراء انضباطي آخر أقل
عقب ارتكاب سوء سلوك من نفس الطبيعية؛ شريطة أنه يجوز للمدرسة اللجوء للفصل قصير أو طويل األجل بصورة فورية في الحاالت التي
تشمل سوء السلوك االستثنائي على الرغم من عدم فرض اإلجراء أو االنضباط التصحيحي البديل األولي.
ألغراض هذا القسم يعني مصطلح ’سوء السلوك االستثنائي‘ سوء السلوك المتكرر ،بخالف الغياب ،على الرغم من محاوالت المدرسة المُسبقة
في التحكم بهذا السلوك السيء عن طريق استخدام أشكال أخرى من اإلجراءات االنضباطية ،و/أو أن يكون الطالب ذو طابع خطير ،و/أو أن
يُخلف أثرً ا خطيرً ا على سير العملية التعليمية أو سالمة المدرسة مما يتطلب الفصل الفوري سواء قصير أو طويل األجل لهذا الطالب.
تم تصنيف المخالفات اآلتية على أنها مخالفات سوء سلوك استثنائية ،كما يعد بعضها جرائم جنائية كذلك:
 .1تغيير السجالت:
 )aيخضع الطالب الذي يقوم بتزييف أو تغيير أو إتالف سجل مدرسي أو أي وسائل اتصال بين المدرسة والمنزل
إلجراء تصحيحي.
 .2الحرق ال ُمتع ّمد:
 )aاإلتالف المُتعمّد أو إشعال حريق أو التسبب فيه بغرض إتالف ملكية أو إيذاء شخص ما.
على أن يتم مراعاة العوامل التالية في تحديد العقاب المناسب للمخالفين:
مدى اإلتالف الذي سبّبه الحريق
.i
القصد
.ii
تكلفة التلف
.iii
 .3االعتداء:
 )aاستخدام القوة البدنية (ضرب طالب آخر أو إصابته بشكل مُتعمد إللحاق األذى به) أو التهديد باستخدام القوة البدنية ضد شخص
آخر .على أن يتم مراعاة العوامل التالية في تحديد العقاب المناسب للمخالفين:
مدى الضرر البدني
.i
استخدام سالح أو أي أدوات أخرى بغرض إلحاق الضرر
.ii
دافع الهجوم
.iv
استخدام القوة البدنية أم الهجوم اللفظي
.v
 .4السرقة:
 )aالدخول غير المُصرح به لمبنى أو البقاء فيه بنية ارتكاب جريمة.
 .5األفعال اإلجرامية:
 )aارتكاب أي فعل يعتبر جريمة بموجب القانون (تهديد بقنبلة ،إنذار كاذب ،وما إلى ذلك).
 .6سلوك ُمعطِ ل:
 )aأي طالب يقوم بإجراء من شأنه التدخل أو اإلضرار بنظام العملية الدراسية ،أو أي نشاط برعاية المدرسة ،أو أي وجه آخر من
أوجه العملية التعليمية داخل القطاع المدرسي .وأي إجراء من قِبل الطالب من شأنه تهديد سالمة المدرسة و/أو سالمة أعضاء هيئة التدريس و/أو
الطالب .واالشتراك في سلوك يعده أي شخص عاقل خطيرً ا ومُعطالً للعملية التعليمية .وفيما يلي توضيح ألنواع المخالفات الممنوعة:
 .iاحتالل أحد مباني المدرسة أو أحد الساحات لمنع اآلخرين من استخدامه؛
 .iiإغالق مدخل أو مخرج أي مبنى أو غرفة من مباني المدرسة بهدف منع اآلخرين من المرور؛
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أو تعمّد إتالف ملكية المدرسة؛
 . ivاستخدام أو التهديد باستخدام األسلحة النارية أو المتفجرات أو غيرها من األسلحة في مباني المدرسة ،بما في ذلك استخدام
طالب غير مُصرح له لجهاز بخاخ الحماية الشخصية أو استخدام ذلك الجهاز في غير مواقف الدفاع عن النفس على النحو
الذي يحدده قانون الوالية؛
 .vمنع الطالب من حضور الحصص أو األنشطة المدرسية؛
 .viحظر مرور المركبات أو المشاة في فناء المدرسة؛
 .viiالتدخل الخطير فيما يتعلق بالحصص أو األنشطة الدراسية؛أو
 .viiiالمقامرة أو تشجيع الطالب اآلخرين على المقامرة.
 .7تحريض اآلخرين على الشجار:
 )aتشجيع العراك أو تشجيع اآلخرين على الشجار.
 .8الظلم ،واالبتزاز ،واإلكراه:
 )aمحاولة الحصول على مال أو ممتلكات أو خدمة باستخدام العنف أو التهديد بالعنف أو إجبار اآلخرين على أداء فعل ما بغير
إرادتهم.
 .iالقوة
 .iiالتهديد بالقوة
 .9اإلنذارات الكاذبة:
 )aتفعيل إنذار الحريق أو أحد أجهزة اإلنذار األخرى بخالف الغرض المقصود من اإلنذار.
 .10األسلحة النارية:
 )aاستثناءات  عقوبة استخدام األسلحة النارية في المباني أو وسائل النقل ،أو المرافق الخاصة بالمدرسة:
 .iأي طالب من المرحلة االبتدائية أو الثانوية يحمل سالحً ا ناريًا في ،أو يمتلك سالح ناري في المباني العامة الخاصة
بالمراحل االبتدائية والثانوية أو في وسائل النقل التابعة للمدرسة أو المناطق التي تشغلها المدارس العامة بصورة حصرية،
سيتم فصله من المدرسة لمدة ال تقل عن سنة بموجب قانون  .RCW28A.600.010ويجوز للمراقب العام تعديل عقوبة الفصل
وف ًقا لكل حالة على حدة.
ً
 )bيُحظر استخدام األسلحة النارية في المدرسة أو في أي أحداث مقامة برعاية المدرسة (وفقا لقانون .)RCW9.41.010
 .11األسلحة:
 )aيُحظر حيازة أو استخدام أي أسلحة أو المواد التي تعمل عمل األسلحة المُحددة بموجب القانون  RCW9.41.010و RCW9.41.270أو
المواد القادرة على إلحاق الضرر الجسدي مثل السكاكين وقاطعات الصناديق واألدوات الحادة وما إلى ذلك.
 )bيُخطر مسؤولي المدرسة وكالة إنفاذ القانون المُختصة باالنتهاكات المعلومة أو المشتبه بها لهذه السياسة .على أن يخضع الطالب
الذين ينتهكون هذه السياسة بحيازة سالح ناري في مبنى المدرسة إلجراءات االنضباط ،بما في ذلك فصل لمدة سنة ،قابلة لالستئناف،
مع إرسال إخطار لآلباء ووكالة إنفاذ القانون .بالرغم من ذلك ،قد يقوم المراقب العام بتعديل عقوبة الفصل لمدة عام وف ًقا لكل حالة على
حدة.
 .12التزوير وف ًقا للقانون (:)RCW9A.60.020
 )aيُتهم الطالب بالتزوير في حال قام بما يلي بنية األذى واالحتيال:
 .iتزوير كتابة وثيقة أو إكمالها أو تبديلها،
 .iiحيازة وثيقة مكتوبة أو إصدارها أو توفيرها أو نشرها أو تأجيلها كوثيقة صحيحة وهو يعلم بأنها مزورة.
 .iiiاستخدام اسم أو هوية شخص آخر بغرض االحتيال.
 .13نشاط العصابات وف ًقا لقانون (:)RCW28A.600.455
عضوا في عصابة ما أو مشترك ً
ً
عمدا
 )aيجوز فصل أو طرد الطالب الملتحقين بالقطاع المدرسي لمدينة توكويال في حال كان الطالب
في نشاط عصابي في ساحات المدرسة.
 )bتعني كلمة ‘عصابة’ المجموعة التي ( )aتتكون من ثالثة أشخاص أو أكثر؛ ( )bلديها قائد محدد؛ ( )cتتآمر بشكل مستمر وبانتظام
وتعمل بشكل متضافر لتحقيق أغراض إجرامية
 .14المضايقات وف ًقا لقانون (:)RCW9A.46.020
 )aتعني كلمة المضايقات الكالم أو األفعال التي من شأنها إيذاء اآلخرين أو إهانتهم .حيث تخلق المضايقات بيئة تجعل التعلّم أمرً ا صعبًا
وهو غير مسموح به في المدرسة .قانو ًناُ ،تحظر المضايقات والتمييز القائم على العرق أو الدين أو السن أو النوع أو الحالة االجتماعية أو األصل
القومي ،أو اإلعاقة .كما ال يُسمح بالمضايقات التي يرتكبها مجموعة من األفراد عن طريق التنمر (بما في ذلك المضايقات القائمة على التوجه
الجنسي و/أو الهوية الجندرية) .لذا ،يدعم قطاع المدرسة هذا القانون من خالل سياسة مجلس إدارة المدرسة رقم  ،3207كما يدعم أي ً
ضا مكافحة
التنمر اإللكتروني.
 .15المضايقات المؤذية:
 )aتعني كلمات المضايقة والترهيب والتنمر (راجع السياسة رقم  )3207كل فعل كتابي أو لفظي أو بدني مقصود ،بما في ذلك على
سبيل الذكر ال الحصر ،من كانت دوافعه هي أحد السمات الواردة في القانون ) RCW9A.36.080 (3أال وهي (العرق أو اللون أو الدين أو األصل
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أو األصل القومي أو النوع أو التوجه الجنسي أو اإلعاقة الجسدية أو العقلية) كما تشمل الهوية الجدرية واللغة المستخدمة ،أو أي سمات مُميزة
أخرى ،تدفعه للقيام بهذا الفعل الكتابي أو اللفظي أو البدني المقصود
 .iإيذاء أحد الطالب جسديًا أو إتالف ممتلكاته؛أو
 .iiالتأثير على الطالب إلى حد كبير بالتدخل في شئونه التعليمية؛أو
 .iiiاإلصرار واالستمرار في خلق بيئة تعليمية مهددة ويسودها الرهبة؛ أو
 .ivالتأثير بشكل كبير على نظام سير العملية التعليمية في المدرسة.
 .16المضايقة الجنسية:
 )aيُحظر القيام بأي مضايقة جنسية للطالب .قد تشمل المضايقة الجنسية ،على سبيل المثال ال الحصر (راجع السياسة رقم :)3207
 .iالمطالبة بخدمة جنسية نظير معاملة مميزة أو شيء ذي قيمة؛
 .iiالتصريح أو قول ما يُفيد ضم ًنا بخسارة الطالب شيء ما في حال عدم الخضوع للطلب الجنسي؛
 .iiiمعاقبة الطالب بسبب رفضه قبول عرض جنسي أو مساعدة من يفعل ذلك؛
 . ivالقيام بإشارات أو إبداء تعليقات أو مالحظات أو مزحات مرفوضة أو عدائية أو غير الئقة من الناحية الجنسية :إبداء
مالحظات ذات طبيعية جنسية على مظهر شخص ما أو نوعه أو سلوكه:
 .vتوجيه مصطلحات جنسية مهينة لشخص ما:
 . viالوقوف على مسافة قريبة من الطالب بشكل ملحوظ ،أو اللمس غير الالئق ،محاصرة أحد األشخاص أو مطاردته ،أو
عرض وسائل توضيحية جنسية مُهينة وغير الئقة داخل مبنى المدرسة.
 .17التسبب بأضرار جسيمة (التخريب):
 )aالتسبب في إتالف أحد ملكيات المدرسة أو ملكيات شخص آخر.
 .18المخدرات والمشروبات الكحولية والعقاقير:
 )aيُحظر على أي طالب حيازة أو استخدام أو نقل أو الوقوع تحت تأثير أي نوع من المخدرات أو العقاقير أو عقاقير الهلوسة أو المواد
المحظورة مثل االمفيتامين أو البربيتورات أو الماريجوانا أو أي مشروبات كحولية (أو أي نوع من المشروبات المُسكرة) ،أو أي مواد
تؤدي نفس الغرض عن قصد.
 )bيُحظر على أي طالب حيازة أي عنصر من شأنه السماح للطالب بتدخين أو استهالك أو ابتالع عقاقير غير مشروعة أو مخدرات أو
وصفة طبية غير مخصصة لهم أو أي أدوات سواء كانت الستخدام أو بيع أو نقل المخدرات ،أو العقاقير أو الوصفات الطبية غير
المشروعة.
ً
ً
 )cال يُعد استخدام أي عقاقير طبقا لوصفة طبية تحت إشراف طبيب مختص انتهاكا لهذه القاعدة.
 .19السرقة باإلكراه:
 )aسرقة أحد األشخاص باستخدام القوة أو التهديد بالقوة.
 .20السرقة (االختالس):
 )aأخذ أحد ممتلكات شخص آخر بدون إذن صاحبها.
 .21استخدام التبغ/النيكوتين:
 )aال يُسمح للطالب حيازة أو بيع أو تدخين أو استخدام منتجات التبغ/النيكوتين (بما في ذلك أجهزة توصيل النيكوتين أو أجهزة
االستنشاق/التدخين أو السجائر اإللكترونية أو األجهزة المبخرة) سواء في ساحات المدرسة أو مبانيها أو في األحداث المقامة برعايتها.
 .22التعدي على األمالك:
 )aالتواجد في مكان غير مسموح لك بالتواجد فيه أو رفض المغادرة عند األمر بذلك.
 .23التهديد بالتدمير:
 )aالتهديد بتفجير أو تدمير أحد مباني المدرسة أو مرافقها.
 .24استخدام أجهزة الرش للحماية الشخصية:
 )aيُسمح للطالب ممن تجاوزوا سن  18عام أو للطالب ما بين سن  14و  18عام شريطة وجود موافقة كتابية من األب أو ولي األمر
بحيازة أجهزة الرش للحماية الشخصية .وال يجوز للطالب دون سن  18عام بتداول هذه األجهزة ،أو يجوز لهم استخدام هذه األجهزة لغرض آخر
غير الدفاع عن النفس وف ًقا لقانون الوالية .ومن ثم ُتعد حيازة أو تداول أو استخدام أجهزة الرش للحماية الشخصية تحت أي ظروف انتها ًكا لهذه
القاعدة.

القسم الثالث :التوقعات السلوكية حول األلعاب الرياضية/األنشطة (سياسة رقم )2151
يُقر القطاع المدرسي لمدينة توكويال بأهمية التبادل الرياضي بين المدارس كجزء ال يتجزأ من التجربة الدراسية لجميع طالب القطاع وأفراد
المجتمع.
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يشمل برنامج التبادل الرياضي بين المدارس جميع األنشطة المتعلقة بالمسابقات الرياضية أو األلعاب أو األحداث أو العروض الرياضية التي
تشمل طالب منفردين أو فرق طالبية من هذا القطاع عند إقامة مثل هذه األحداث بين مدارس منفصلة داخل القطاع أو مع مدارس من خارج
القطاع.
وفي سبيل ذلك ،يتبنى القطاع المعتقدات اآلتية:
 .1ربط االشتراك في أي نشاط و/أو برنامج رياضي ورهنه بتحقيق الطالب للمعايير األكاديمية المطلوبة.
 .2تركيز الطالب المشاركين في أي نشاط و/أو برنامج رياضي على التعلّم والتطور على المستويين الفردي أو الجماعي.
 .3قيام المشرفون على النشاط والمدربون بتعليم التوقع والتدريب ،وتقديم نموذج لالحترام وتحمل المسؤولية والنزاهة .على أن يُبرز
الطالب المشاركون هذه الصفات.
 .4قيام المشرفون على النشاط والمدربون بإشراك أولياء األمور بصفتهم شركاء في تعليم وتطوير أبنائهم.
 .5تحديد أهداف جميع األنشطة و/أو البرامج الرياضية وأغراضها و وتوضيحها لجميع الطالب وأولياء األمور.
سيتم وضع التقييمات السنوية لكل نشاط/برنامج رياضي مع التركيز على مستوى الدعم الذي قدمه في سبيل أهداف المدرسة األعم.
ويجب أن تمتثل جميع األنشطة وأحداث التبادل الرياضي بين المدارس لجميع القواعد واللوائح المنصوص عليها وف ًقا لجمعية األنشطة المدرسية
التبادلية بواشنطن ( .) WIAAعلى أن يفي جميع الطالب المشتركين بشروط األهلية التي وضعتها جمعية األنشطة المدرسية التبادلية بوالية
واشنطن ( .)WIAAوباإلضافة إلى القانون الرياضي ،فسيتم تطبيق جميع قوانين القطاع عند االقتضاء.
القانون الرياضي ()2151P
ً
امتيازا يُمنح لجميع طالب القطاع .على أن يمتثل سلوك المشاركين في هذا
ُتعد فرصة المشاركة في برنامج رياضي تبادلي بين المدارس
البرنامج التطوعي لمعايير السلوك المُحددة التي وضعها المديرون والمدربون الرياضيون.
يخضع الطالب للفصل النهائي من الفريق حال انتهاكه ألحد هذه القوانين بشهادة أحد الموظفين الموثوقين من مدرسة الطالب .وقد تم وضع نص
للطالب الذين يُزعم انتهاكهم ألحد قواعد السلوك أو أكثر وذلك الستئناف اإلجراءات التأديبية وف ًقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون.
سيتم تطبيق هذه القواعد خالل الموسم الرياضي:
استخدام و/أو حيازة مشروبات كحولية وتبغ
يجوز فصل الرياضي الذي يُثبت حيازته ألحد منتجات الكحول أو التبغ من الفريق الرياضي لمدة  3أسابيع (المخالفة األولى) .وإذا قام
الطالب بمخالفة القاعدة مرتين خالل الموسم الرياضي ،سيتم طرده من الفريق طوال الموسم.
استخدام و/أو حيازة مواد كيميائية أو مستحضرات األفيون غير المشروعة
فصل الرياضي الذي يُثبت حيازته ألحد المواد المذكورة أعاله أو أكثر من الفريق لبقية الموسم الرياضي.
المظهر الخارجي
يتبع الرياضي معايير العناية بالجسم والملبس المطلوبة في الفريق .المخالفة األولى :تحذير لفظي .المخالفات المتكررة :فصل من النشاط
لمدة خمسة ( )5أيام دراسية.
سلوك غير رياضي
يُظهر الرياضي السلوك الصحيح في التدريبات و/أو المسابقات .المخالفة األولى :تحذير لفظي .المخالفة المتكررة :فصل من النشاط لمدة
خمسة ( )5أيام دراسية.
الحضور في المدرسة
يجب على الرياضي حضور نصف يوم دراسي على األقل في أيام المسابقات الرياضية .العقوبة :في حال تغيب الرياضي في أي جزء
من اليوم بدون عذر ،فلن يتم تأهيله للمشاركة في المسابقة في هذا اليوم .في حال كان الغياب بعذر ،قد يشارك الرياضي إذا حضر نصف اليوم أو
أكثر.
الغياب عن التدريب
يجب حضور الرياضي في جميع تدريبات الفريق إال في حاالت المرض أو الحصول على إذن مُسبق .العقوبة :عدم تأهيله لالشتراك
في المسابقة التالية.

صفحة | 7

انتهاك القانون في ساحات المدرسة
في حال ثبوت ارتكاب أحد الطالب لمخالفة في ساحات المدرسة أو أثناء أحد األنشطة المدرسية ،فسوف يعتمد اإلجراء التصحيحي على
طبيعة االنتهاك.
المخالفات المتكررة
في حال انتهاك الطالب ألحد القواعد المذكورة أعاله بصورة متكررة ،فقد يتم فصله/فصلها من الفريق لبقية الموسم الرياضي.
متطلبات التأهيل للمشاركة في األنشطة المدرسية التبادلية
ليكون الطالب مؤهالً للمشاركة في المنافسات المدرسية التبادلية ،يجب أن يفي الطالب بهذه المتطلبات:
الحصول على درجات النجاح في خمس صفوف دراسية من أصل ست؛ فالطالب ممن لم ينجحوا في جميع الصفوف سيخضعون
•
للتجريب األكاديمي وبرنامج للرصد.
امتالك تغطية تأمينية كافية في بوليصة التأمين األسرية ضد الحوادث أو بوليصة التأمين المدرسية ضد الحوادث.
•
• امتالك فحص بدني حديث.
• االلتزام بإجراءات االنضباط المدرسي.
• شراء بطاقة  ASBالمدرسية.
• عدم اإلدانة بأي فترة احتجاز.
• عدم اإلدانة بأي غرامات مدرسية.

القسم الرابع :استخدام منتجات التبغ والنيكوتين وأجهزة تعاطيها (سياسة رقم )4215
يُقر مجلس اإلدارة بأنه لحماية الطالب من التعرض الستخدام مادة النيكوتين المُسببة لإلدمان ،يلتزم الموظفون والعاملون في قطاع المدرسة
وجميع أعضاء المجتمع بتقديم نموذج يُحتذى به باالمتناع عن استخدام منتجات التبغ وأجهزة التعاطي في مبنى المدرسة .وتشمل منتجات التبغ
وأجهزة تعاطيها ،على سبيل المثال ال الحصر ،السجائر أو السيجار أو النشوق أو تدخين التبغ أو تعاطي التبغ بدون تدخين أو النيكوتين أو أجهزة
البخار/التدخين اإللكترونية أو "أقالم البخار" أو أجهزة االستنشاق بدون وصفة طبية أو أجهزة تعاطي النيكوتين أو المواد الكيميائية غير المُصدق
عليها من قبل وكالة  FDAللمساعدة في اإلقالع عن استخدام التبغ أو األجهزة التي تنتج نفس المذاق واألثر البدني الذي ُتخلّفه مواد النيكوتين وأي
أدوات أو أجهزة أو مواد أو اختراعات أخرى خاصة بالتدخين.
يُحظر على أي شخص سواء كان من العاملين أو الطالب أو الزائرين أو أعضاء المجتمع استخدام مثل هذه المنتجات وأجهزة التعاطي داخل
مباني القطاع المدرسي .كذلك يُحظر حيازة أيًا من منتجات التبغ أو توزيعها على القُصّر .وهو ما يشمل جميع المباني والساحات والمركبات
المملوكة للقطاع.
يُسمح باستخدام العالج ببدائل النيكوتين التي تكون على شكل الصقات نيكوتين أو علكات أو حبوب ،والمُعتمدة من إدارة العقاقير الفيدرالية
( .) FDAومع ذلك ،يتعين على الطالب والموظفين اتباع السياسات المعمول بها فيما يتعلق باستخدام األدوية في المدرسة.
سيتم نشر إخطارات لتنبيه الطالب والعاملين بالقطاع وأعضاء المجتمع المحلي بهذه السياسة في جميع مباني القطاع وجميع مرافقه األخرى وف ًقا
لما يُحدده المراقب العام وكما هو وارد في دالئل الطالب والعاملين .على أن يخضع كالً من الطالب والعاملين لإلحراءات التأديبية في حال
انتهاكهم لهذه السياسة ،كما يتولى العاملين بقطاع المدرسة مسؤولية إنفاذ هذه السياسة.
المبادئ التوجيهية لمدارس خالية من التبغ (سياسة رقم )4215
 .Iالوقاية .يأتي الغرض من برنامج الوقاية الخاص بالقطاع المدرسي لمدينة توكويال هو تزويد الطالب بالمعلومات واألنشطة ،التي ستحميهم من
استخدام التبغ .على أن ُي ركز برنامج الوقاية على دور الموظفين وتوجيه الطالب ودور أولياء األمور والمجتمع المحلي ومناخ المدرسة ونشر
الوعي في المدرسة والمجتمع .ويُعد دور أولياء األمور وأعضاء المجتمع المحلي اآلخرين دورً ا أساسيًا لنجاح أنشطة الوقاية في القطاع.
 .Aدور الموظفين .يعني مجلس اإلدارة بصحة العاملين به ،كما يُقر بأهمية تقديم مثاالً يُحتذى به للطالب في سنوات التكوين .وبالتالي،
سيشجع العاملين بصفتهم مثاال ُ يُحتذى به ،الطالب على عدم التدخين .سيكون العاملين بالقطاع على دراية بأهداف المنهج المُتبع لتعليم
استراتيجيات الوقاية .ستتوفر مواد توجيهية في كل مدرسة للمساعدة في تنفيذ البرنامج.
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 .Bتوجيه الطالب .ستتوافر في جميع المدارس اإلبتدائية والثانوية برامج توجيهية ،والتي ستساعد الطالب في اتخاذ قرارات مسؤولة بشأن
استخدام التبغ .و ُتعد المعلومات الحديثة والدقيقة عن التبغ وأثره على الجسم أحد مكونات برنامج الوقاية التوجيهي .وهناك عوامل أخرى
تشمل تطوير المهارات والتعليمات المتعلقة بتقدير الذات ووضع األهداف واتخاذ القرارات ومشاعر التفاهم وإدارة األزمات وحل
المشاكل ومهارات الرفض وتطوير مهارات التواصل .وستتولى برامج التعليم والصحة مسؤولية تقديم تعليمات للوقاية من استخدام
التبغ .كما ستقوم باقي أجزاء المنهج بتعزيز مفاهيم الوقاية التي تم تعليمها للطالب في برنامج الصحة .سيتم إعطاء تعليمات للطالب
بشأن مسؤولياتهم وحقوقهم المتعلقة باستخدام التبغ.
 .Cدور اآلباء والمجتمع المحلي .سيتم تقديم معلومات لزيادة وعي اآلباء والمجتمع المحلي بخصوص استخدام التبغ كجزء من برنامج
القطاع المدرسي الشامل.
 .Dمناخ المدرسة .توفير مناخ إيجابي في المدارس أو في الصفوف الدراسية هو أحد العوامل الهامة في الوقاية من استخدام التبغ .سيعزز
القطاع التوقعات بأن جميع الطالب قادرين على أن يحيوا حياة خالية من التبغ .سيشجع القطاع البرامج التي تتبنى دعوة الطالب لبيئة
خالية من التبغ مثل " "Great American Smoke Outو "".Up with Health and Down with Smoking
 .IIالتدخل .ستتوفر برامج للمساعدة الذاتية واإلقالع عن التدخين للعاملين والطالب بصفة دورية.
 .IIIإجراءات اإلنفاذ .يعتمد نجاح هذه السياسة على المراعاة واالعتبار والتعاون بين مستخدمي التبغ وغير المستخدمين .ويتشارك جميع األفراد
في مباني المدرسة مسؤولية االلتزام بهذه السياسة وإنفاذها .ويتعين على أي فرد يشهد انتها ًكا ألحد ملكيات المدرسة اإلبالغ وف ًقا لإلجراءات
المنصوص عليها أدناه.
 .Aالزوار من العامة/اآلخرون .سيُطلب من األفراد الذين تتم مشاهدتهم وهم يدخنون التبغ أو يستخدمون أحد منتجاته في أحد مدارس
القطاع باالمتناع عن التدخين في مبنى المدرسة عن طريق ناظر المدرسة أو أحد موظفي اإلشراف في القطاع المسؤولين عن المنطقة
أو البرنامج الذي حدث أثناءه ذلك االنتهاك .في حال لم يستجب هذا الشخص للطلب ،سيتخذ المشرف تدابير أخرى والتي قد تصل ألمر
الشخص بمغادرة المدرسة .سيشهد شخص آخر على هذا الطلب بالمغادرة ،وهذا الشخص قد يكون (أحد العاملين أو األب أو طالب أو
زائر) إن أمكن .يجوز التماس المساعدة من أحد أفراد األمن العاملين بالقطاع .في حال تم رفض طلب المغادرة ،سيتم إبالغ الشخص
ُنتهك بأن عدم االمتثال لطلب معقول سيتطلب إخطارً ا للسلطات المحلية المسؤولة عن إنفاذ القانون (مقاطعة كينج/شرطة توكويال) في
الم ِ
إنفاذ السياسة.
 .Bالعاملون .يُحال أي عامل ينتهك هذه السياسة إلى المشرف المختص .سيتم إصدار تحذير شفهي واحد لألفراد العاملين .في حال حدوث
مزيد من االنتهاكات ،سيتم تصعيد الخطوات عن طريق إصدار رسائل لوم يتم وضعها في الملف الشخصي للموظف أو فصل بدون
مرتب أو إنهاء خدمته.
 .Cالطالب .سيتم إحالة أي طالب ينتهك هذه السياسة إلى ناظر المدرسة أو وكيل المدرسة .سيخضع أي طالب ينتهك أحكام هذه السياسة
لإلجراءات التأديبية.
المدرسة اإلبتدائية ()K-5
•

المخالفة األولى :فصل من الدراسة قصير األجل .يجوز تخفيف هذا اإلجراء التأديبي بالحرمان المؤقت من الدراسة
حسب التداول مع والد الطالب أو ولي أمره .سيتم تزويد الطالب بمعلومات بخصوص اآلثار الضارة للتدخين.

•

المخالفات المتكررة  :سيتم تطبيق إجراءات تأديبية تصاعدية تشمل فصل قصير األجل وفصل طويل األجل وفصل
لما تبقى من العام الدراسي.

المدرسة اإلعدادية ()6-8
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•

المخالفة األولى :فصل من الدراسة قصير األجل .يجوز تخفيف هذا اإلجراء التأديبي بالحرمان المؤقت من الدراسة
حسب التداول مع والد الطالب أو ولي أمره .سيتم تزويد الطالب بمعلومات بخصوص اآلثار الضارة للتدخين.

•

المخالفات المتكررة :سيتم تطبيق إجراءات تأديبية تصاعدية تشمل فصل قصير األجل وفصل طويل األجل وفصل
لما تبقى من العام الدراسي.

المدرسة الثانوية ()9-12
•

المخالفة األولى :فصل من الدراسة قصير األجل .يجوز تخفيف هذا اإلجراء التأديبي بالحرمان المؤقت من الدراسة
(أو ما يعادله) حسب التداول مع والد الطالب أو ولي أمره .سيتم تزويد الطالب بمعلومات بخصوص اآلثار الضارة
للتدخين.

•

المخالفات المتكررة  :سيتم تطبيق إجراءات تأديبية تصاعدية تشمل فصل قصير األجل وفصل طويل األجل وفصل
لما تبقى من العام الدراسي .ستتراكم انتهاكات التدخين التي يقوم بها الطالب طوال مسيرته التعليمية في مدرسة
فوستر الثانوية ( .)Foster High Schoolسيتم ترحيل كل مخالفة إلى السنة الدراسية التالية.

القسم الخامس :وسائل االتصال الالسلكية  /اإللكترونية (سياسة رقم )3245
أثناء التواجد في مبنى المدرسة أو أثناء حضور األنشطة التي ترعاها المدرسة أو األنشطة المتعلقة بالمدرسة ،يمكن للطالب حيازة واستخدام
أجهزة االتصاالت الشخصية ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،األجهزة اللوحية والهواتف الخلوية والهواتف الذكية وغيرها من التقنيات
الحالية
على الطالب ممن لديهم أجهزة اتصال السلكية أو أي أجهزة إلكترونية أخرى ذات صلة مراعاة الشروط التالية:
.A
.B
.C

.D

.E

.F
.G
.H

سوف يُسمح باستخدام أجهزة االتصال أثناء الفصل أو وقت التجمع ويرجع قرار استخدام هذه األجهزة لتقدير المدرس و/أو موظفي
القطاع.
ّ
خطر على
تشكيل
الحصر،
ال
المثال
سبيل
على
تشمل
والتي
التعليمية،
العملية
ل
تعط
بطريقة
األجهزة
هذه
استخدام
عدم
يجب
ٍ
السالمة األكاديمية أو انتهاك حقوق الخصوصية والسرية لشخص آخر.
لن يرسل الطالب أو يشاركوا أو يعرضوا أو يمتلكوا صورً ا أو رسائل نصية أو رسائل بريد إلكتروني أو مواد أخرى تجسد سلو ًكا
جنسيًا صريحً ا على النحو الذي يحدده قانون واشنطن المنقح ( )RCW 9.68A.011إلكترونيًا أو بأي شكل آخر على الهاتف الخلوي
أو أي جهاز إلكتروني آخر ،عندما يكون الطالب في ساحات المدرسة أو أثناء األحداث التي ترعاها المدرسة أو في حافالت
المدرسة أو في العربات التي يوفرها القطاع؛
عندما يراود أحد موظفي المدرسة شك معقول ،استنا ًدا إلى وقائع موضوعية ومفصلة ،أن أحد الطالب يستخدم جهاز اتصال
بطريقة تنتهك القانون أو قواعد المدرسة ،يجوز له مصادرة الجهاز ،على أن لن يتم إعادته إال إلى ولي أمر الطالب أو الوصي
القانوني عليه؛
من خالل إحضار هاتف خلوي أو أجهزة إلكترونية أخرى إلى المدرسة أو األحداث المقامة برعاية المدرسة ،يوافق الطالب وأحد
ً
استنادا إلى وقائع موضوعية
الوالدين  /ولي األمر على تفتيش الجهاز عندما يكون لدى أحد موظفي المدرسة شك معقول،
ومفصلة ،أن مثل هذا التفتيش سوف يكشف عن انتهاك للقانون أو قواعد المدرسة .سيكون نطاق التفتيش مقصورً ا على رصد
االنتهاك الذي يتهم الطالب بارتكابه .سيتم إحالة المحتوى أو الصور التي تنتهك قوانين الوالية أو القوانين الفيدرالية إلى جهات
إنفاذ القانون؛
الطالب مسؤولون عن األجهزة التي يُحضروها إلى المدرسة .القطاع غير مسؤول عن فقدان األجهزة الموجودة داخل المدرسة أو
سرقتها أو إتالفها؛
ُ
يمتثل الطالب ألي قواعد إضافية تقرها المدرسة بشأن االستخدام المناسب ألجهزة االتصال الالسلكية أو األجهزة اإللكترونية.
سيخضع الطالب الذين ينتهكون هذه السياسة إلى إجراء تأديبي ،بما في ذلك الفصل أو الطرد.

القسم السادس :زي الطالب (سياسة رقم )3224
يقع الحفاظ على بيئة تعلّم مُجدية وضمان سالمة الطالب ورفاهيتهم في مقدمة أولويات مجلس اإلدارة.
يجب على الطالب استشارة األب/ولي األمر فيما يخص اختياراتهم للزي المدرسي.
يتم فرض زي الطالب فقط في حال كان هناك توقع محتمل (من وجهة نظر مديري المدرسة) لما يلي:
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•

أن يُشكل زي أو مظهر الطالب خطرً ا على الصحة أو السالمة بما في ذلك عضوية ممكنة في العصابات أو الجماعات التي تحض على
الكراهية؛

•

أن يُسبب زي الطالب ضررً ا ألحد ملكيات المدرسة؛ أو

•

أن يؤدي زي الطالب أو مظهرهم في انقطاع أساسي ومؤثر في العملية التعليمية.

ألغراض هذه السياسة ،فقد يحدث انقطاع أساسي ومؤثر في العملية التعليمية بسبب تضارب سلوك الطالب مع أي جزء من المهمة التعليمية
للقطاع المدرسي .ويشمل السلوك المحظور نشر رسائل متعلقة بالسلوك المنحرف سواء كانت جنسية أو متعلقة بالمخدرات أو التبغ أو الكحوليات
أو ارتداء المالبس الخاصة بالعصابات.
وال تشمل هذه السياسة الزي الخاص بمنظمات الشباب المعترف بها دوليًا أو المالبس التي يرتديها الطالب لسبب ديني.
عمالً بالقانون  ،RCW 28A.320.140يجوز للمجلس اإلقرار بسياسات قانون الزي المدرسي في مدارس محددة داخل القطاع بغرض تحسين البيئة
التعليمية وتحقيق أهداف تعليمية أخرى .وقبل اعتماد هذه السياسة ،ستبذل المدرسة قصارى جهدها لالستقصاء عن آراء اآلباء وعقد اجتماعات
حول الرغبة في وضع قانون للزي المدرسي.

القسم السادس :الموارد اإللكترونية (السياسة رقم

2022

اإلجراء رقم )2022P

يُقر مجلس إدارة القطاع المدرسي لمدينة توكويال بأن نظام التعليم العام الفعّال يساعد على تطوير طالب لديهم وعي عالمي ومشاركين في
المجتمع المدني وقادرين على إدارة حياتهم اليومية والمهنية .كما يؤمن المجلس بأن الطالب يجب أن يكونوا مستخدمين آمنين ومحترفين
للمعلومات واإلعالم والتكنولوجيا لكي يتمكنوا من تحقيق النجاح في العالم الرقمي.
وبالتالي ،سيستخدم القطاع المدرسي لمدينة توكويال الموارد اإللكترونية كوسائل قوية ومُلزمة ليتعلم الطالب المواد األساسية والمهارات المطبقة
بطرق مالئمة ودقيقة وليتثقف الموظفون في مجاالت االحتياج هذه .ويهدف القطاع لتوفير فرص كافية ووافرة للطالب الستخدام التكنولوجيا
ألغراض هامة في المدرسة كما يستخدمها األفراد في أماكن العمل واألوضاع الفعلية التي يُستخدم فيها مثل هذه األدوات .س ُتم ّكن تكنولوجيا
القطاع المعلمين والطالب من التواصل والتعلّم والمشاركة والتعاون واإلبداع؛ كما يساعدهم على التفكير وحل المشاكل؛ وإدارة أعمالهم؛ وأن
يتولوا زمام أمورهم.
سيتم تعليم جميع الطالب السلوك الصحيح بما في ذلك التفاعل مع اآلخرين في المواقع الشبكية للتواصل االجتماعي وغرف المحادثة والوعي
بالجرائم اإللكترونية وكيفية التعامل معها للمساعدة في التأكيد على المواطنة وسالمة الطالب في جميع األنشطة المتعلقة باإلنترنت.
سيقوم المشرف العام والمنتدب بإنشاء أنظمة تعليمية إلكترونية تدعم طرق التعليم والتعلّم المبتكرة لتوفير فرص تطوير مناسبة للعاملين وتطوير
إجراءات دعم هذه السياسة.
الموارد اإللكترونية
 K-20اإلرشادات التوجيهية لالستخدام المقبول لشبكة اإلنترنت/متطلبات سالمة اإلنترنت
تم كتابة هذه اإلجراءات لدعم سياسة مجلس اإلدارة بشأن الموارد اإللكترونية وتعزيز المواطنة الرقمية بين الطالب والعاملين .تقدم المواطنة
الرقمية أكثر من مجرد المعرفة بالتكنولوجيا .حيث يحيا المواطنون الرقميون الناجحون الطلقاء في التكنولوجيا بأمان وتحضر في عالم رقمي
متزايد .كما يُقروا بأن المعلومات المنشورة على اإلنترنت هي معلومات عامة ودائمة ويمكن أن يكون لها أثر طويل األمد على حياة الفرد اليومية
والمهنية .ومن المُتوقع أال يختلف تعامل الطالب والعاملين عبر اإلنترنت عن التعامالت المباشرة.
استخدام األجهزة اإللكترونية الشخصية
طب ًقا لجميع سياسات وإجراءات القطاع ،يجوز للطالب والعاملين استخدام األجهزة اإللكترونية الشخصية (الكمبيوتر المحمول واألجهزة المحمولة
وأجهزة قراءة الكتب اإللكترونية) لتعزيز مهمة البحث والمهمة التعليمية في القطاع .سيحتفظ العاملين بالمدرسة بالسلطة النهائية في تحديد الوقت
والكيفية التي يستخدم فيها الطالب أجهزتهم اإللكترونية الشخصية في ساحات المدرسة وأثناء اليوم الدراسي.
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شبكة اإلنترنت
تتضمن شبكة القطاع األجهزة السلكية والالسلكية والمعدات الخارجية والملفات والتخزين ومحتويات اإلنترنت والبريد اإللكتروني (من مدونات
ومواقع وبرمجيات التعاون والمواقع الشبكية للتواصل االجتماعي والموسوعات الحرة ،وما إلى ذلك) .يحتفظ القطاع بالحق في أولوية استخدام
الشبكة والوصول إليها.
يجب أن يكون استخدام شبكة اإلنترنت يدعم البحث والتعليم وأن يكون متس ًقا مع مهمة القطاع.
يشمل االستخدام المقبول للشبكة من قبل طالب القطاع والعاملين به ما يلي:
إنشاء ملفات ومشروعات رقمية وفيديوهات وصفحات مواقع وملفات صوتية باستخدام موارد الشبكة لدعم التعليم و البحث؛
 .Aالمشاركة في المدونات والموسوعات الحرة ولوحات اإلعالنات ومواقع التواصل االجتماعي والمجموعات وإنشاء محتوى ملفات
صوتية وبريد إلكتروني وصفحات ويب تدعم التعليم والبحث؛
 .Bالنشر على اإلنترنت لمادة علمية أصلية ومواد ذات صلة بالمقرر وعمل الطالب (بإذن من الطالب) .يجب ذكر المصادر بشكل مناسب؛
 .Cاستخدام الموظفين للشبكة من أجل االستخدام الشخصي العرضي وف ًقا لكافة سياسات وإجراءات القطاع؛ أو
 .Dتوصيل األجهزة اإللكترونية الشخصية (السلكية أو الالسلكية) بما في ذلك األجهزة المحمولة المتضمنة إلمكانيات الشبكة بشبكة القطاع
بعد التحقق من مدير تكنولوجيا التعليم أو من ينوب عنه للتأكد من أن الجهاز مجهز ببرنامج مضاد للفيروسات حديث ومتوافق مع بطاقة
الشبكة ومهيأ بشكل صحيح .توصيل أي جهاز إلكتروني شخصي يخضع لجميع اإلجراءات المضمنة في هذا المستند.
يشمل االستخدام غير المقبول للشبكة من قبل طالب القطاع والعاملين به ما يلي على سبيل المثال ال الحصر:
 .Aالمكاسب الشخصية واالستجداء التجاري والتعويض من أي نوع؛
 .Bاإلجراءات التي تتسبب في تكبد القطاع لاللتزامات أو التكاليف؛
 .Cتنزيل وتثبيت واستخدام األلعاب أو ملفات الصوت أو ملفات الفيديو أو غيرها من التطبيقات (بما في ذلك برامج المشاركة أو البرامج
المجانية) دون إذن أو موافقة من مدير تكنولوجيا التعليم؛
 .Dدعم أو معارضة إجراءات التصويت والمرشحين وأي نشاط سياسي آخر؛
 .Eاختراق األجهزة والبرامج وأدوات المراقبة والسطو عليها وتخريبها وإدخال الفيروسات وديدان الحاسوب وأحصنة طروادة والقنابل
الموقوتة والتغييرات عليها؛
 .Fالوصول غير المرخص إلى أجهزة الكمبيوتر والشبكات وأنظمة المعلومات األخرى التابعة للقطاع؛
 .Gالتسلط عبر اإلنترنت ،الرسائل القدحية ،المضايقة من أي نوع ،النكات والتعليقات العنصرية؛
 .Hالمعلومات المنشورة أو المرسلة أو المخزنة التي قد تعرض اآلخرين للخطر (مثل صناعة القنابل ،تصنيع المخدرات)؛
 .Iالوصول إلى وتحميل وتنزيل وتخزين وتوزيع مادة فاحشة أو إباحية أو جنسية صريحة؛ أو
 .Jإرفاق أجهزة غير مرخصة بشبكة القطاع .ستتم مصادرة أي من هذه األجهزة وقد يُتخذ إجراء تأديبي إضافي.
لن يكون القطاع مسؤوالً عن أي تلفيات تلحق بأي مستخدم ،ومنها على سبيل المثال ال الحصر ،فقد البيانات الناتج عن التأخير أو عدم التسليم أو
انقطاع الخدمة بسبب إهماله/إهمالها أو أي أخطاء أو إغفاالت أخرى .لن يكون القطاع مسؤوالً عن االلتزامات المالية غير المرخصة الناتجة عن
استخدام ،أو الوصول إلى ،شبكة الكمبيوتر أو اإلنترنت التابعين للقطاع.
سالمة اإلنترنت
المعلومات الشخصية والمحتوى غير المناسب:
 .Aينبغي على الطالب والعاملين عدم الكشف عن المعلومات الشخصية ،بما في ذلك عنوان المنزل ورقم الهاتف على المواقع أو المدونات
أو الملفات الصوتية أو مقاطع الفيديو أو مواقع التواصل االجتماعي أو الموسوعات الحرة أو كمحتوى على أي وسيط إلكتروني آخر؛
 .Bينبغي على الطالب والعاملين عدم الكشف عن المعلومات الشخصية الخاصة بأي فرد آخر على أي وسيط إلكتروني دون الحصول على
إذن أوالً؛
 .Cال يمكن نشر صور أو أسماء الطالب على أي موقع عام أو خاص بالمدرسة أو القطاع إال بعد الحصول على اإلذن المناسب وف ًقا
لسياسة القطاع؛ و
 .Dإذا واجه الطالب خطرً ا أو معلومات أو رسائل غير مناسبة ،فينبغي عليهم إخطار الهيئة المناسبة بالمدرسة.
تعليمات سالمة اإلنترنت
سيتم تعليم جميع الطالب السلوك الصحيح على اإلنترنت بما في ذلك التفاعل مع اآلخرين في المواقع الشبكية للتواصل االجتماعي وغرف
المحادثة والوعي بالجرائم اإللكترونية وكيفية التعامل معها.
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.A
.B

سيتم توفير مواد مناسبة للسن لالستخدام على جميع مستويات الصف.
سيتم تزويد اإلدارة والعاملين والعائالت بتدريب و/أو مواد عن مشاكل السالمة على اإلنترنت.
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حقوق النشر
يُحظر بشكل عام تنزيل ونسخ واستنساخ وتوزيع البرامج أو الموسيقى أو ملفات الصوت أو األفالم أو غيرها من المواد ذات حقوق النشر دون
الحصول على إذن خطي خاص من مالك حقوق النشر .مع ذلك ،يُسمح باستنساخ ونشر المواد ألغراض تعليمية عندما يقع هذا االستنساخ والنشر
ضمن مبدأ االستخدام العادل الوارد في القانون األمريكي لحقوق النشر (عنوان  ،17القانون األمريكي) وذكر المحتوى بشكل صحيح.
ملكية العمل
ُتعتبر كافة األعمال التي ينجزها الموظفون كجزء من عملهم ملكية للقطاع .سيمتلك القطاع أي من وكافة الحقوق في هذه األعمال بما في ذلك أي
من وكافة األعمال المشتقة ،ما لم تكن هناك اتفاقية خطية تنص على خالف ذلك .تعود ملكية كافة األعمال التي ينجزها الطالب كجزء من
البرنامج التعليمي المنتظم إلى الطالب بمجرد إعدادها ،ما لم تكن هذه األعمال قد أعدت أثناء تصرف الطالب بصفته موظ ًفا لدى نظام المدرسة أو
ما لم يتم السداد مقابل هذه األعمال بموجب اتفاقية خطية مع نظام المدرسة .إذا كانت هناك اتفاقية مع القطاع ،فإن األعمال س ُتعتبر ملكية للقطاع.
يجب أن يحصل العاملون على إذا الطالب قبل توزيع أعمالهم/أعمالهن على جهات خارج المدرسة.
أمن الشبكة
كلمات المرور هي المستوى األول من األمن بالنسبة لحساب المستخدم .يجب استخدام عمليات تسجيل الدخول إلى النظام والحسابات من قبل
مالك الحساب المعتمد فق ط ولألغراض المرخصة من القطاع .يتحمل الطالب والعاملون المسؤولية عن كافة األنشطة التي تتم على حسابهم ويجب
أال يشاركوا كلمات المرور الخاصة بحساباتهم.
اإلجراءات التالية مخصصة لحماية حسابات مستخدمي الشبكة:
.A
.B
.C
.D
.E
.F
.G

تغيير كلمات المرور وف ًقا لسياسة القطاع؛
عدم استخدام حساب مستخدم آخر؛
عدم إدراج كلمات مرور في البريد اإللكتروني أو غيره من المراسالت؛
االحتفاظ بكلمة مرور حساب المستخدم في مكان آمن حال تدوينه
عدم تخزين كلمات المرور في ملف دون تشفير؛
عدم استخدام ميزة "تذكر كلمة المرور" بمتصفحات اإلنترنت؛ و
قفل الشاشة أو تسجيل الخروج عند ترك الكمبيوتر.

اإلجراء التأديبي
جميع مستخدمي المصادر اإللكترونية التابعة للقطاع مطالبين باالمتثال لسياسة وإجراءات القطاع والموافقة على االلتزام باألحكام الواردة في
اتفاقية المستخدم التابع للقطاع) .إن انتهاك أي من شروط االستخدام الموضحة في اتفاقية المستخدم التابع للقطاع) ،و/أو دالئل الطالب ،أو سياسة
المصادر اإللكترونية أو الواردة في هذه اإلجراءات من شأنه أن يتسبب في إجراء تأديبي ،يتضمن اإليقاف عن العمل أو الطرد من المدرسة
وتعليق أو إلغاء امتيازات الوصول إلى الشبكة والكمبيوتر.

القسم الثامن :سلوكيات الحافلة (إجراء )6605P
أي سوء سلوك من قبل أحد الطالب ،يراه سائق الحافلة أو مشرف الحافلة ،مضر بالتشغيل اآلمن للحافلة من شأنه أن يكون سببًا كافيًا لقيام المدير
بإيقاف امتياز وسيلة النقل.
قواعد سلوكيات الطالب أثناء ركوب الحافالت:
 .Aينبغي على الطالب إطاعة السائق وأي مساعد معين للحافلة من قبل القطاع .يتحمل السائق كامل المسؤولية عن الحافلة والركاب
وينبغي إطاعته .في حال تعيين مساعد للحافلة من قبل القطاع ،فإنه يكون مسؤول/مسؤولة عن التشغيل اآلمن للحافلة .عند نقل الفصل
أو الفرق ،فإن المدرس أو المدرب يكون هو المسؤول الرئيسي عن سلوكيات الطالب .ينبغي على الطالب إطاعة السائق والمعلم أو
المدرب أو غيرها من أعضاء هيئة التدريس.
 .Bينبغي على الطالب ركوب الحافلة المخصصة لهم فقط ما لم يحصل مسؤولو المدرسة على إذن خطي للقيام بخالف ذلك.
 .Cينبغي عدم السماح للطالب بمغادرة الحافلة إال في محطتهم المعتادة ما لم يحصل مسؤولو المدرسة على إذن خطي للقيام بخالف ذلك.
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.D
.E
.F
.G
.H
.I
.J
.K
.L
.M
.N
.O
.P
.Q
.R
.S
.T
.U
.V
.W
.X

ينبغي أن يستخدم الطالب المقاعد المخصصة لهم فقط ما لم يسمح السائق بالتغيير.
ينبغي على الطالب تطبيق قواعد السلوك أثناء التواجد في الفصل عند ركوب الحافالت .ينبغي خفض الضوضاء لعدم إلهاء السائق.
ينبغي أن يمتنع الطالب عن استخدام اللغة أو اإليماءات الفاحشة.
ينبغي على الطالب عدم التدخين أو إشعال الوالعات أو أعواد الثقاب على متن الحافالت.
ينبغي على الطالب عدم تناول الطعام ،إال عند السماح بذلك واإلشراف عليه تحدي ًدا من قبل المعلم أو المدرس المرافق أو غيرهم من
أعضاء هيئة التدريس .ينبغي الحفاظ على نظافة الحافالت.
ينبغي أال يقوم الطالب بفتح نوافذ الحافلة دون إذن من السائق.
ينبغي أال يمد الطالب أي جزء من أجسامهم خارج نوافذ الحافلة في أي وقت.
ينبغي أال يحمل الطالب وأال يكون في حوزتهم أشياء قد تصيب ركاب الحافلة بجروح .تتضمن هذه األشياء ،على سبيل المثال ال
الحصر ،العصي أو الحاويات القابلة للكسر أو األسلحة أو األسلحة النارية أو األحزمة أو الدبابيس البارزة من المالبس أو األشياء
الكبيرة أو السائبة التي ال يمكن حملها أو وضعها بين الساقين ،إلخ .ينبغي إبقاء الكتب واألغراض الشخصية بعي ًدا عن الممرات.
ينبغي أال يحضر الطالب الحيوانات على متن الحافالت ،باستثناء كلب يقدم المساعدة لطالب معاق.
ينبغي أال يجلس الطالب في مقعد السائق أو على يمين أو يسار السائق مباشر ًة.
ينبغي أن يمتنع الطالب عن الحديث إلى السائق إال في الضرورة.
ينبغي أن يذهب الطالب إلى مقاعدهم مباشر ًة بمجرد دخول الحافلة وأن يظلوا في مقاعدهم ما لم يوجه السائق تعليمات بخالف ذلك.
ينبغي على الطالب ركوب/النزول من الحافلة بطريقة منظمة وينبغي أن يطيعوا تعليمات السائق أو حراس السالمة بالمدرسة
الموجودين بالخدمة .ينبغي عدم التدافع والدفع عند ركوب أو مغادرة الحافلة .بمجرد النزول من الحافلة ،ينبغي على الطالب االلتزام
بقواعد المشاة.
ينبغي على الطالب عدم عبور الطريق خلف الحافلة ما لم يستخدموا ممرات المشاة أو إشارات المرور.
ينبغي أن يبتعد الطالب عن رصيف الطريق عند اقتراب أي حافلة من المحطة أو مغادرتها للمحطة.
ينبغي على الطالب الذاهبين إلى والعائدين من محطات حافالتهم ،عند عدم وجود أرصفة للمشاة ،السير على الجانب األيسر من الطريق
في مواجهة المرور القادم .ينبغي أن يذهب الطالب إلى منازلهم مباشر ًة بعد مغادرة الحافلة.
ينبغي على الطالب استخدام األحزمة المتراكبة الموجودة في الحافالت عند توفرها.
ينبغي على الطالب اتباع إجراءات تدريب الخروج في حاالت الطوارئ على النحو الموضح من قبل السائق.
ينبغي أال يعبث الطالب بأبواب أو معدات الطوارئ.
ً
ينبغي أن يحافظ الطالب على الهدوء أثناء الجلوس وأال يظهروا سلوكا مخربًا وأن يوقفوا تشغيل كافة األجهزة التي تصدر ضوضاء
عند تقاطعات السكك الحديدية بالطريق السريع.
سيتم تغريم أولياء أمور الطالب المحددين على أنهم سبب الضرر الذي لحق بالحافالت تكلفة الضرر المتكبد .قد يتم حرمان الكالب
المتسببين في الضرر من وسيلة النقل.
يشكل سوء سلوك الطالب سببًا كافيًا للحرمان من امتيازات وسيلة النقل.

اإلجراءات التأديبية
يتحمل المديرون المسؤولية عن تصحيح الطالب الذين يتسبب سلوكهم المسيء في اإلبالغ عن حادث حافلة أو انتهاك القواعد أعاله .ينبغي على
المدير توفير اإلشراف أثناء أوقات وصول ومغادرة الحافلة واستالم التقارير (خطية أو شفوية) من السائقين.
ينبغي على المدير التأكد من التزام الطالب باللوائح المحددة .يجب أن يحتفظ المديرون بخطوط مفتوحة من التواصل بين المسؤولين بالمدرسة
والسائقين وإدارة النقل.
عند انتظار الحافلة ،أو الذهاب إلى أو العودة من محطة الحافلة ،يكون الطالب هم المسؤولون عن تصرفاتهم وف ًقا للعادات االجتماعية والقانونية
التي تنطبق على الكبار بشكل عام .أي أنه يتوجب عليهم عدم إساءة استخدام أو اإلضرار بالممتلكات الخاصة أو العامة؛ ويتوجب عليهم عدم
استخدام لغة أو إيماءات بذيئة ويتوجب عليهم عدم المشاركة في نشاط جنائي .قد يتسبب التقصير في االلتزام بهذه المعايير في شكاوى رسمية من
قبل المواطنين قد ُترسل إلى المديرين التخاذ اإلجراء التصحيحي المحتمل.
الطالب المزودون بوسيلة نقل مسؤولون عن االمتثال لقواعد السلوك الخاصة بالقطاع فيما يتعلق بالطالب الذين يركبون الحافالت .ويشكل
التقصير في االلتزام بهذه القواعد ،أو السلوك المسيء تجاه العامة أو السائق أو الركاب من الزمالء أو المركبة مبررً ا لبدء إجراء تصحيحي ضد
الطالب.
قد يتسبب السلوك المسيء من جهة الطالب الذي يركب الحافلة في تقديم تقرير خطي عندما يرى السائق أو مشرف الحافلة ،من وجهة نظره ،أن
هناك انتها ًكا للقواعد المطبقة على سلوك الطالب .والتقرير الخطي هو وسيلة أولية يقوم من خاللها السائق أو مشرف الحافلة بنقل سلوك الطالب
إلى المدرسة وإدارة النقل .يعكس هذا التقرير ،في معظم الحاالت انتهاك القواعد المتكرر من قبل الطالب بعد حصوله/حصولها على تحذيرات
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شفوية مسبقة من السائق أو مشرف الحافلة .لحفاظ السائقين ومشرفي الحافالت على االنضباط على متن حافالتهم ،فمن المتوقع اتخاذ إجراء من
قبل المديرين عند الحصول على هذا التقرير.
عندما يشكل سلوك الطالب انتها ًكا للقواعد ،فينبغي على السائق أو مشرف الحافلة استكمال تقرير عن الطالب مع وصف الحادث أو الضرر الذي
وقع .ينبغي على السائق أو مشرف الحافلة تزويد الطالب بنسخة من التقرير ،وتسليم التقرير األصلي إلى المدير وتقديم نسخة إلى مشرف النقل.
ينبغي إعطاء نسخة التقرير الخاص بطالب التعليم الخاص إلى المدير من أجل حسم المسألة.
عند استالم التقرير ،ينبغي على المدير التحقيق في الظروف المحيطة بالحادث واتخاذ إجراء وف ًقا لإلجراءات الواردة في سياسات القطاع المتعلقة
باإلجراء التصحيحي والعقاب .عند التحقيق في حادث ،يجب أن تتعلق المشكلة األساسية بسالمة نقل الطالب .وينبغي أن يكون اإلجراء
التصحيحي ،إذا كان ضروريًا ،متس ًقا في جميع أنحاء القطاع على النحو التالي:
 .Aتحذير :عندما يكون سوء سلوك الطالب طفي ًفا وال يعرض سالمة أو رفاهية الطالب اآلخرين أو تشغيل الحافلة للخطر.
 .Bحرمان :عندما يُعتبر سوء سلوك الطالب معرضً ا لسالمة ركاب الحافلة وتشغيلها للخطر ،أو عند فشل اإلخطارات التحذيرية المتكررة
في تصحيح السلوك المسيء ،أو عند إحداث الطالب ألضرار بالحافلة.
 .Cطرد :عندما يكون سوء سلوك الطالب ذي طبيعة تهدد سالمة تشغيل الحافلة و/أو الركاب عند عمد وبشكل خطير (مثل ،اعتداء الطالب
على السائق).
ينبغي ذكر اإلجراء الذي اتخذه المدير في التقرير وإرساله إلى ولي أمر الطالب من أجل توقيعه .ينبغي إخطار إدارة النقل.
ينبغي إخطار السائقين بالمطالبة بغرامة اعتداء وضرب ضد الطالب الذين اعتدوا عليه جسديًا .ال يجوز أن يقوم السائق ،تحت أي ظرف،
باالنتقام العيني من الطالب واالعتداء عليه جسديًا حيث إن هذا السلوك قد يعرضه/يعرضها إلجراء قانوني.
يجوز للطالب أو ولي أمر الطالب الذي حُرم من الحصول على استحقاقات وسيلة النقل التظلم ضد قرار المدير عن طريق تقديم بيان خطي إلى
ال مشرف العام .حيث سيقوم المشرف العام بالنظر في القرار بعد تقييم المشاكل والحقائق المضمنة .وإذا كان القرار قائم على مشاكل ليس لها
عالقة بالواردة في قواعد السلوك الخاصة بالقطاع فيما يتعلق بالطالب الذين يركبون الحافالت ،فإن القرار سيتطلب موافقة مجلس اإلدارة قبل
التنفيذ.

القسم التاسع :قيادة الطالب (سياسة )3243
ينظر المجلس إلى استخدام السيارات والدراجات لالنتقال إلى ومن المدرسة على أنه مسؤولية أولياء األمور والطالب .وينبغي على المشرف
العام إعداد إجراءات تنظم استخدام الدراجات والسيارات أثناء التواجد على أرض المدرسة وينبغي تعميم هذه اإلجراءات على جميع الطالب
المتضررين.
قيادة الطالب
يجوز للطالب قيادة السيارات إلى ومن المدرسة .ال يجوز للطالب القيادة أثناء اليوم الدراسي دون موافقة ولي األمر وناظر المدرسة .ال يجوز
للطالب نقل طالب آخرين أثناء اليوم الدراسي بدون موافقة أولياء أمور الطالب.
يجوز للطالب استخدام ساحة انتظار السيارات بالمدرسة وف ًقا للشروط التالية:
 .Aيجب على الطالب تسجيل السيارة في مكتب المدرسة .يجب أن يكون بحوزة الطالب رخصة قيادة سارية في واشنطن وأن يقدم الدليل
على وجود تغطية تأمينية للمسؤولية وتلف الممتلكات بخصوص المركبة وأن يقر بأنه/أنها يتحمل/تتحمل كامل المسؤولية عن أي
مطالبات شاملة أو تتعلق باالصطدام قد تحدث أثناء التواجد على أرض المدرسة.
 .Bال يجوز للطالب شغل المدرسة (دون إذن) أثناء اليوم الدراسي.
 .Cفيما يتعلق بقواعد سلوك الطالب ،فإن "حيازة" المشروبات الكحولية أو المواد الكيميائية غير القانونية أو المواد األفيونية أو األسلحة
النارية أو األسلحة الخطيرة يمتد كذلك إلى المركبة الخاصة بالطالب.
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يخضع الطالب الذي ال يلتزم بالقواعد أعاله إلى إجراء تصحيحي.

القسم العاشر :االنضباط والقرار التصحيحي بالنسبة لسوء سلوك الطالب (إجراء )3241P
حاالت سوء السلوك االستثنائية
ُ
تسري المبادئ التوجيهية التالية لتحديد مجموعة من اإلجراءات التصحيحية التي قد تفرض نتيجة لسوء السلوك االستثنائي .وقد اجتمعت لجنة
متخصصة و/أو مسؤولو رابطة أولياء األمور والمعلمين ( )PTAلتحديد مجاالت سوء السلوك ونطاق اإلجراء الذي يجب اتخاذه .تظل عملية
الطعن في حاالت الحرمان قصيرة وطويلة األجل سارية لحاالت الحرمان قصيرة وطويلة األجل المفروضة نتيجة لهذا اإلجراء.
حاالت سوء السلوك االستثنائية
حيازة و/أو استخدام الكحول والمواد
الكيميائية غير القانونية
التهديد أو اإلساءة اللفظية ،العراك أو كلمات
العراك
إضرام النيران أو إتالف ممتلكات المدرسة
بدء أو المشاركة في نشر رسائل أو صور
غير مناسبة بما في ذلك نقل أو عرض أو
حيازة صور ذات طبيعة جنسية صريحة على
جهاز إلكتروني.
حيازة و/أو استخدام أسلحة خطيرة 1أو أجهزة
متفجرة
حيازة/استخدام منتجات التبغ
تعطيل العملية التعليمية
رفض اتباع التوجيهات المعقولة الصادرة من
العاملين

اإلجراء الذي يجوز اتخاذه

نطاق
اإلجراء التصحيحي
الحد األدنى

الحرمان قصير األجل ،اإلحالة إلى النيابة العامة

الحد األقصى
الحد األدنى

الفصل ( 90يومًا) ،اإلحالة إلى النيابة العامة
الحرمان قصير األجل

الحد األقصى
الحد األدنى

الحرمان طويل األجل ( 90يومًا)
الحرمان قصير األجل

الحد األقصى

الحرمان طويل األجل ( 90يومًا)

الحد األدنى

الحرمان قصير األجل ،إخطار بإنفاذ القانون

الحد األقصى

الفصل ،إخطار بإنفاذ القانون

الحد األدنى

الفصل لمدة عام تقويمي ،اإلخطار بإنفاذ القانون

الحد األقصى
الحد األدنى

الفصل نهائيًا ،إخطار بإنفاذ القانون
الحرمان قصير األجل

الحد األقصى
الحد األدنى

الحرمان طويل األجل ( 90يومًا)
الحرمان قصير األجل

الحد األقصى
الحد األدنى

الحرمان طويل األجل ( 90يومًا)
الحرمان قصير األجل

الحد األقصى

الحرمان طويل األجل ( 90يومًا)

القسم الحادي عش إجراءات لفرض اإلجراء التصحيحي (إجراء )3241P
الحرمان داخل المدرسة
فيما يلي المبادئ التوجيهية لبرنامج الحرمان داخل المدرسة:
•
•
•

ينبغي على الطالب الذي يُمنح فرصة تحديد برنامج الحرمان داخل المدرسة كخيار للحرمان الموافقة على الشروط المحددة
من قبل مدير المدرسة .وإذا لم يكن الطالب بال ًغا ،فيجب الحصول على موافقة األب أو ولي األمر.
تم تصميم برنامج الحرمان داخل المدرسة للتشجيع على التعلم .حيث يُتوقع من الطالب العمل على فروضهم المدرسية في
جميع األوقات.
وقد يتسبب أي تصرف سلوكي غير مناسب في الحرمان من هذا البديل واللجوء إلى إجراءات تصحيحية أخرى.
 1األسلحة الخطيرة على النحو المحدد بموجب القانون .RCW 9.41.250
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•
•
•
•
•

يظل الطالب معزوالً عن الطالب اآلخرين طوال اليوم الدراسي وسيُحرم من فرصة المشاركة في األنشطة المدرسية في
برنامج الحرمان داخل المدرسة.
ال يتجاوز التخصيص لبرنامج الحرمان داخل المدرسة خمسة أيام .كما أن عملية استئناف الحرمان قصير األجل تكون سارية.
ينبغي على الطالب إعداد عقد سلوكي أثناء تواجده في برنامج الحرمان داخل المدرسة .ويلتزم الطالب وأبيه/أبيها أو ولي
أمره/أمرها وأحد أعضاء هيئة التدريس بالتوقيع على العقد الذي يحدد المستقبل السلوكي المتوقع للطالب.
بعد إعادة الطالب إلى الصف(الصفوف) المنتظمة ،فسيقوم الناظر بمراقبة تقدم الطالب بشكل يومي .وسيتم تشجيع الطالب في
الحفاظ على عالقته بمستشار المدرسة كطريقة للتعامل مع أي مشاكل قد تنشأ.
ينبغي إعداد قواعد محددة وإجراءات بناء من قبل ناظر المبنى.

القسم الثاني عشر :إجراءات للطعن في اإلجراء التصحيحي (إجراء )3241P
الحرمان طويل األجل أو الفصل
في حال المطالبة بجلسة استماع ،فإنه يتعين على المشرف العام تعيين مسؤول جلسة االستماع ،الذي قد يكون أي عضو معتمد من أعضاء هيئة
التدريس غير مشترك في الحادث المؤدي إلى جلسة االستماع .ينبغي على مسؤول جلسة االستماع القيام بما يلي:
•
•
•
•
•
•

تحديد تاريخ ووقت ومكان محدد لجلسة االستماع ويجوز إرجاء التاريخ والوقت وتغيير المكان لسبب جيد أو بموجب االتفاق
المتبادل بين الطرفين؛
إرسال إخطار خطي بتاريخ ووقت ومكان جلسة االستماع إلى الناظر واألب والطالب؛
اإلجابة على أي أسئلة قد تكون لدى األب والطالب أو المستشار بخصوص طبيعة وإدارة جلسة االستماع؛
إدارة جلسة االستماع بسلطة كاملة للتحكم في سلوك جميع األشخاص الحاضرين ،وف ًقا للتوجيهات العامة الخاصة بهذا القانون
اإلجرائي ،وللحد من التشكيك في أنها غير مثمرة أو غير ذات صلة( .يجوز لمسؤول جلسة االستماع عدم توفير الشهادة)؛
كتابة نتائج الوقائع وحسم القضية؛ و
نقل النتائج الخطية والحكم إلى المشرف العام والناظر واألب والطالب في غضون  5أيام دراسية عقب جلسة االستماع.

يجوز لألب والطالب المطالبة بجلسة استماع مفتوحة أو مغلقة .جلسة االستماع المغلقة ال يحضرها إال مسؤول جلسة االستماع والناظر والطالب
و األب والمستشار .ويحضر الشهود فقط عند إعطائهم معلومات بالحضور .في بعض األحيان عند مناقشة المشاكل النفسية أو العاطفية الخاصة
بالطالب ،فقد يُستثنىُ /تستثنى وف ًقا لتقدير مسؤول جلسة االستماع بموافقة األب و/أو ولي المستشار القانوني .ال يحق ألحد التحدث في جلسة
االستماع المفتوحة إال هؤالء األشخاص المخصصين بصفتهم شهود.
ينبغي على الناظر ،قبل يومين على األقل من تاريخ جلسة االستماع ،العمل على توفير أي مستندات أو إفادات أو اإلقرارات الموقعة التي ُتعد
أساس سوء السلوك المزعوم والعقوبة المقترحة من الناظر .يجوز فحص هذه األشياء ونسخها من قبل األب والطالب أو المستشار القانوني .وإذا
حصل الناظر في وقت الحق على أي معلومات إضافية يمكن استخدامها في جلسة االستماع ،فينبغي عليه/عليها إخطار الطرفين المشاركين
وتوفير نسخ من هذه المعلومات قبل جلسة االستماع .يجوز للناظر المطالبة بفرصة مماثلة لمراجعة المستندات أو اإلقرارات التي يجب استخدامها
من قبل األب والطالب أو المستشار القانوني.
بنا ًء على طلب مسؤول جلسة االستماع أو األب والطالب أو المستشار القانوني ،فإنه ينبغي على الناظر تزويد مسؤول االجتماع بمجلد السجل
التراكمي للطالب .وإذا رأى الناظر أو مسؤول جلسة االستماع ضرورة لذلك ،فإنه ينبغي شرح المعلومات المضمنة في هذه السجالت وتفسيرها
للمسؤول بواسطة شخص مدرب على استخدامها وتفسيرها.
إذا قرر مسؤول جلسة االستماع أنه تم ارتكاب سوء السلوك المزعوم ،فينبغي على مسؤول جلسة االستماع حسم القضية .ال حاجة في أن يكون
القرار الحاسم هو اإلجراء المُوصى به من قبل الناظر ولكنه ينبغي أال يتجاوز العقوبة التي يوصى/توصي بها.
ينبغي أن يفسر القرار الحاسم سبب القرار المحدد .ينبغي تزويد األب والطالب أو المستشار القانوني بالقرار .إذا كان الطالب يخضع لفصل
طارئ ،فسيقوم مسؤول جلسة االستماع بتقديم قراراه/قرارها في غضون يوم عمل دراسي واحد من انتهاء جلسة االستماع.
عند إدانة الطالب بانتهاك نفس القاعدة وتصرفهم بشكل متضافر وكانت الحقائق واحدة لجميع الطالب ،فيجوز إقامة جلسة استماع واحدة لهم إذ
رأى مسؤول جلسة االستماع أن الشروط التالية متوافرة:
 .1جلسة االستماع الواحدة لن تتسبب في حدوث ارتباك ،و
 .2جلسة االستماع الجماعية لن تمس بمصالح أي طالب/طالبة بشكل كبير.
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إذا اكتشف مسؤول جلسة االستماع أنه سيتم المساس بمصالح أحد الطالب بشكل كبير خالل جلسة االستماع الجماعية ،فإنه يجوز له/لها طلب
جلسة استماع منفصلة لهذا الطالب .يحق لألب والطالب تقديم التماس لطلب جلسة استماع فردية.

القسم الثالث عشر :السجالت التراكمية
سيتم االحتفاظ بسجالت االنضباط الخاصة بكل طالب طوال حياته الدراسية .ويمكن استخدام هذه الملفات كمرجع في تحديد أنماط السلوك التي
يلزم اتخاذ قرار تصحيحي بشأنها .ويمكن تحديد اإلجراء التصحيحي التدريجي أو العقاب فيما يتعلق بأنماط السلوك غير المناسبة أو ما يشابهها
من االنتهاكات التراكمية بنا ًء على هذه السجالت .راجع القسم العشرين لالطالع على المعلومات الخاصة بالسجالت التعليمية

القسم الرابع عشر:

متطلبات وتوقعات حضور الطالب (السياسة

3121

والسياسة

3122

واإلجراء

)3122P
ينبغي على آباء أي طفل يبلغ من العمر ثمان سنوات وأقل من  18سنة تدبير حضور هذا الطفل للمدرسة ويتحمل هذا الطفل مسؤولية الحضور
وبالتالي ينبغي عليه حضور الدوام كامالً عندما تكون هذه المدرسة منعقدة ما لم يكن الطفل مقي ًدا في مدرسة خاصة معتمدة أو مركز تعليمي على
النحو المحدد في الفصل  28A.205 RCWأو يحصل على تعليمات منزلية .ينبغي على آباء أي طفل يبلغ من العمر ست أو سبع سنوات ،قاموا
بتقييد الطفل في مدرسة ،تدبير حضور الطفل الدوام الكامل للمدرسة عندما تكون هذه المدرسة منعقدة ،ما لم يتم سحب الطفل رسميًا من التقييد
بواسطة األبوين.
يمكن للمشرف العام منح استثناء في الحاالت التالية:
• عجز الطالب جسديًا أو عقليًا عن حضور المدرسة؛
• حضور الطالب مدرسة داخلية ُتدار بواسطة إدارة الخدمات االجتماعية والصحية؛
• طلب أبويّ الطالب غياب مؤقت ألغراض متفق عليها من قبل القطاع وليس من شأنها أن تتسبب في تأثير سلبي كبير على
العملية التعليمية للطالب؛
• إذا كان الطالب يبلغ من العمر ستة عشر سنة ،ويعمل بانتظام وبشكل قانوني وحاصل إما على إذن من أبيه أو متحرر وفقاً
للفصل 13.64 RCW؛
• استيفاء الطالب لمتطلبات التخرج؛
• حصول الطالب على شهادة الكفاءة التعليمية (التطور التعليمي العام .)GED
يمكن ألي مسؤول من مسؤولي إنفاذ القانون مفوض للقيام بعمليات االعتقال أخذ الطالب المتغيب عن المدرسة في عهدته دون ضمان ثم يتوجب
عليه تسليم الطفل إلى أبيه أو إلى المدرسة.
لن يطالب القطاع بتقييد إما ( )aالحد األدنى لعدد الفصول الدراسية أو الفصول الدراسية الثالثية أو ( )bالحد األدنى لعدد المقررات في الفصل
الدراسي أو الفصول الدراسية الثالثية التي تتجاوز وقت التقييد أو المقررات الالزمة الستيفاء الطالب بمتطلبات المقرر والرصيد واالختبار
المقررة للتخرج من المدرسة الثانوية.
حاالت الغياب المبرر وغير المبرر (السياسة  3122واإلجراء )3122P
من المتوقع أن يحضر الطالب كافة الفصول المخصصة لكل يوم .ينبغي على العاملين االحتفاظ بسجل لحاالت الغياب والتأخير ،يتضمن سجل
االتصاالت و/أو سجل بإقرارات األعذار المقدمة من األب/ولي األمر ،أو الطالب ،في حاالت محددة ،لتوثيق حاالت غياب الطالب المبرر.
من المتوقع أن يكون الطالب في الفصل في الوقت المحدد .عندما يصبح تأخر الطالب متكررً ا أو مثير للمشاكل ،فينبغي إحالة الطالب إلى الناظر
أو المستشار .إذا لم يكن التشاور أو االجتماع باألب أو اإلجراء التأديبي فعاالً في تغيير سلوك حضور الطالب ،فيمكن حرمانه/حرمانها من
الفصل.
ينبغي على المشرف العام إنفاذ سياسات وإجراءات الحضور الخاصة بالقطاع .ألن المعرفة التامة والتعاون التام من قبل الطالب واآلباء
ضرورية لنجاح السياسات واإلجراءات ،فإنه يتعين تعميم اإلجراءات بصفة عامة وتوفيرها لآلباء والطالب بشكل سنوي.
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حاالت الغياب المبرر
من الضروري حضور المدرسة بانتظام إلجادة البرنامج التعليمي المقدم إلى طالب القطاع .في بعض األحيان قد يغيب الطالب عن الفصل بشكل
صحيح .وتنظم المبادئ التالية تطور وإدارة إجراءات الحضور ضمن القطاع:
وفيما يلي األعذار السارية لحاالت الغياب وإجراءات التأكد من سريانها:
• المشاركة في نشاط أو برنامج تعليمي معتمد من القطاع أو المدرسة؛ ليكون هذا الغياب مبررً ا ،يجب اعتماده من
قبل أحد أعضاء هيئة التدريس ويجب إخطار المعلم المتضرر قبل الغياب.
• المرض أو الظروف الصحية أو المواعيد الطبية (بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،االستشارة الطبية أو
طبيب األسنان أو فحص العين)؛ إن أمكن ،من المتوقع إخطار األب مكتب المدرسة صباح يوم الغياب وإرساله
مذكرة شرح موقعة مع الطالب عند عودته/عودتها إلى المدرسة .ينبغي على الطالب البالغين (المتجاوزين لسن
الثامنة عشر) والطالب المتحررين (المتجاوزين لسن السادسة عشر الذين تحرروا بموجب قرار من المحكمة)
إخطار مكتب المدرسة بحاالت غيابهم بواسطة مذكرة شرح موقعة .ينبغي على الطالب البالغين من العمر أربعة
عشر سنة المتغيبين من المدرسة بسبب اختبار أو معالجة مرض منقول جنسيًا إخطار المكتبة بغيابهم باستخدام
مذكرة شرح موقعة ،تظل سرية .يمكن للطالب البالغين من العمر ثالثة عشر سنة القيام بنفس الشيء من أجل
الصحة العقلية أو المعالجة من المخدرات أو الكحول ،ولجميع الطالب االستمتاع بهذا الحق فيما يتعلق بتنظيم األسرة
واإلجهاض .يجوز لألب المطالبة بإعفاء الطالب من حضور المدرسة مراعاة لعطلة دينية .أضف إلى ذلك أنه يجوز
إعفاء الطالب ،بنا ًء على طلب أبيه/أبيها ،من جزء من اليوم الدراسي للمشاركة في تعليم ديني شريطة عدم إقامته
فوق أرض المدرسة .يُسمح للطالب بيوم تعويضي واحد عن كل يوم من أيام الغياب.
• الحاالت العائلية الطارئة ،ومنها ،على سبيل المثال ال الحصر ،حالة الوفاة أو المرض في العائلة؛ إن أمكن ،من
المتوقع إخطار األب مكتب المدرسة صباح يوم الغياب وإرساله مذكرة شرح موقعة مع الطالب عند عودته/عودتها
إلى المدرسة.
• األمراض أو الحاالت الصحية الممتدة .إذا كان أحد الطالب حبيس البيت أو المستشفى لفترة طويلة ،فينبغي على
المدرسة ترتيب إنجازه للفروض في مكان احتجازه متى كان ذلك ممك ًنا من الناحية العملية .إذا لم يتمكن الطالب من
القيام بأعماله/أعمالها المدرسية ،إذا كانت هناك متطلبات رئيسية لمقرر محدد ال يمكن إنجازها خارج الفصل ،فقد
يُطالب الطالب بأخذ المقرر ناقصًا أو االنسحاب من الفصل دون عقوبة.
• الغياب المبرر للحاالت الصحية المزمنة .الطالب ذوو الحاالت الصحية المزمنة التي تعيق الحضور المنتظم قد
يكونوا مؤهلين للوضع في برنامج الحضور والمشاركة المحدود .وينبغي للطالب وأبيه/أبيها تقديم طلب إلى الناظر
أو المستشار ،وسيتم كتابة برنامج محدود عقب التشاور واالستماع إلى توصيات المستشار الطبي للطالب .وسيتم
اعتماد البرنامج المحدود الموصى به من قبل الناظر .ينبغي إخطار العاملين باحتياجات الطالب ،وينبغي احترام
سرية المعلومات السرية بنا ًء على طلب األب.
• األغراض الدينية أو الثقافية وتتضمن مراعاة العطالت الدينية أو الثقافية والمشاركة في تعليم ديني أو ثقافي؛ إن
أمكن ،من المتوقع إخطار األب مكتب المدرسة صباح يوم الغياب وإرساله مذكرة شرح موقعة مع الطالب عند
عودته/عودتها إلى المدرسة.
• المحكمة أو اإلجراءات القضائية أو العمل في هيئة محلفين؛ إن أمكن ،ينبغي على األب أو الطالب الحصول على
مذكرة موقعة من قبل المحكمة أو الممثل المعين من قبل المحكمة ُتفصّل تاريخ ووقت الموعد.
• زيارات ما بعد الثانوية أو المدرسة الفنية أو التدريب المهني؛ إن أمكن ،من المتوقع إخطار األب مكتب المدرسة
صباح يوم الغياب وإرساله مذكرة شرح موقعة مع الطالب عند عودته/عودتها إلى المدرسة.
• البحث المعترف به من قبل الدولة وأنشطة اإلنقاذ التي تتفق مع RCW 28A.225.055؛ إن أمكن ،من المتوقع إخطار
األب مكتب المدرسة صباح يوم الغياب وإرساله مذكرة شرح موقعة مع الطالب عند عودته/عودتها إلى المدرسة.
• الغياب ذو الصلة المباشرة بحالة تشرد الطالب؛ إن أمكن ،من المتوقع إخطار األب مكتب المدرسة صباح يوم
الغياب وإرساله مذكرة شرح موقعة مع الطالب عند عودته/عودتها إلى المدرسة.
• الغياب الناتج عن اإلجراء التأديبي/التصحيحي( .مثل ،الفصل قصير أو طويل األجل ،الطرد الطارئ)؛ بموجب
القانون ،فإن الطالب الذين يتم استبعادهم من حضور فصل أو فصول كإجراء تأديبي أو الطالب الذين تم وضعهم
في قائمة الفصل قصير األجل يحق لهم الحصول على فروض تعويضية أو االمتحانات التي فاتتهم خالل وقت
حرمانهم من دخول الفصل إذا كان تأثير الفروض الفائتة من شأنه أن يقلل من درجة المقرر بشكل كبير.
ُ
• اتفق الناظر (أو نائبه) واألب أو ولي األمر أو الشاب المحرر على النشاط المعتمد .هذه الفئة من الغياب تعتبر
مبررة لألغراض المتفق عليها من قبل الناظر واألب .قد ال يكون الغياب معتم ًدا إذا كانت األسباب تؤثر بالسلب على
التقدم التعليمي للطالب .في فصول خاصة (مثل ،فصول الموسيقى والتربية البدنية الخاصة) ،قد ال يتمكن الطالب من
تحقيق أهداف وحدة التعليمات نتيجة للغياب عن الفصل .في هذه الحالة ،سيكون للغياب المعتمد من األب أثرً ا سلبيًا
على التقدم التعليمي للطالب األمر الذي سينعكس في نهاية األمر على درجة هذا المقرر .ويجوز إعفاء الطالب ،بنا ًء
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على طلب أبيه/أبيها ،من جزء من اليوم الدراسي للمشاركة في تعليم ديني شريطة عدم إقامته فوق أرض المدرسة أو
مشاركة المدرسة بأي درجة.
لناظر المدرسة (أو نائبه) السلطة في تحديد إذا كان الغياب يفي بمعايير الغياب المبرر المذكورة أعاله أم ال.
.a

.b

إذا كان الغياب مبررً ا ،فسيُسمح للطالب بتعويض كافة الفروض التي فاتته خارج الفصل بموجب شروط وقيود زمنية معقولة محددة
بواسطة المعلم المناسب ،إال أنه في الفصول المشاركة ،قد تتأثر درجة الطالب بسبب عجز الطالب عن تعويض األنشطة التي أقيمت
خالل فترة الفصل.
سيتم ال تحقق من الغياب المبرر من قبل األب/ولي األمر أو الطالب البالغ أو المتحرر أو البالغ السن المناسبة ،أو هيئة المدرسة المسؤولة
عن الغياب .إذا كان تسجيل الحضور يتم إلكترونيًا ،إما لمقرر يؤخذ على اإلنترنت أو للطالب الموجودين داخل القطاع من الناحية
الجسدية ،فإن الغياب سيكون غير مبرر بطريقة افتراضية حتى الوقت الذي يمكن فيه التحقق من الغياب المبرر بواسطة األب أو
شخص بالغ آخر مسؤول .إذا كان من الواجب إعفاء الطالب من أجل رعاية صحية ذات صلة بتنظيم األسرة أو اإلجهاض ،فيجوز
للطالب المطالبة بحفاظ القطاع على سرية المعلومات .يحق للطالب البالغين من العمر ثالثة عشر سنة فما فوق الحفاظ على سرية
المعلومات المتعلقة بالمخدرات أو الكحول أو عالج الصحة العقلية .يحق للطالب البالغين من العمر أربعة عشر سنة نفس حقوق السرية
فيما يتعلق بمرض نقص المناعة المكتسبة ( )HIVواألمراض المنقولة جنسيًا.

حاالت الغياب غير المبرر
تنقسم حاالت الغياب غير المبرر إلى فئتين:
 .Aتقديم عذر موقع ال يشكل حالة غياب مبرر على النحو المحدد ساب ًقا؛ أو
 .Bالتقصير في تقديم أي نوع من بيانات األعذار الموقعة من قبل األب أو ولي األمر أو الطالب البالغ.
.1

يتبع كل حالة غياب غير مبرر خطاب تحذيري يُرسل إلى والد الطالب .ينبغي أن يكون كل إخطار خطي باللغة اإلنجليزية أو
باللغة الرئيسية لألب .ال تتأثر درجة الطالب في حال عدم فوات نشاط خاص بالدرجة أثناء هذا الغياب.

.2

بعد حالتين من حاالت الغياب غير المبرر ضمن أي شهر ،ينبغي عقد اجتماع بين األب والطالب والناظر .في هذا االجتماع،
ينبغي على الناظر والطالب واألب النظر فيما يلي:
 )aتعديل برنامج الطالب؛
 )bتقديم المزيد من التعليمات الفردية؛ إعداد الطالب للعمل باستخدام خبرة مهنية محددة أو كال األمرين؛
 )cنقل الطالب إلى مدرسة أخرى؛
 )dمساعدة الطالب في الحصول على خدمات تكميلية قد تقلل أو تحسن من أسباب الغياب؛ أو،
 )eفرض إجراءات تصحيحية أخرى ُتعتبر مناسبة.
في موعد أقصاه حالة الغياب غير المبرر الخامسة للطالب خالل شهر ،ينبغي على القطاع إبرام اتفاقية مع الطالب وأبويه
تحدد متطلبات حضور المدرسة ،تحيل الطالب إلى مجلس التغيب عن المدرسة المجتمعي أو ينبغي على القطاع تقديم التماس
وإفادة إلى محكمة األحداث تفيد بانتهاك .RCW 28A.225.010

.3

إذا لم يفلح اإلجراء أعاله في تصحيح مشكلة الحضور ،فينبغي إعالن الطالب بوصفه متغيب اعتيادي .وينبغي على الناظر
مقابلة الطالب وأسرته/أسرتها وذكر اإلجراء التصحيحي الذي قد يتضمن الحرمان بالنسبة للفصل الدراسي الحالي والطرد.
في موعد أقصاه حالة الغياب غير المبرر السابعة ضمن أي شهر خالل العام الدراسي الحالي أو عند حالة الغياب غير المبرر
العاشرة خالل العام الدراسي الحالي ،ينبغي على القطاع تقديم التماس وإفادة لدى محكمة األحداث بانتهاك RCW 28A.225.010
من قبل األب أو الطالب أو األب والطالب .يتكون االلتماس من إخطار خطي إلى المحكمة يفيد بما يلي:
 )aيوجد لدى الطالب حاالت غياب غير مبرر في هذا العام الدراسي (يجب تقديم االلتماسات إذا كان للطالب سبع
حاالت غياب غير مبرر أو أكثر ضمن أي شهر خالل العام الدراسي الحالي أو عشر حاالت غياب غير مبرر أو
أكثر في العام الدراسي الحالي ،إال أنه يمكن تقديم االلتماس في وقت مبكر أي ً
ضا؛ تجدر اإلشارة إلى أن حاالت
الغياب غير المبرر المتراكمة في مدرسة أخرى أو قطاع مدرسي آخر ُتحتسب أي ً
ضا لجميع األغراض الواردة في
هذا اإلجراء)؛
 )bاإلجراءات التي اتخذت من قبل القطاع المدرسي لم تفلح في تقليل حاالت غياب الطالب عند المدرسة بشكل كبير؛ و
 )cيلزم تدخل وإشراف المحكمة لمساعدة القطاع المدرسي على تقليل حاالت غياب الطالب عن المدرسة .أضف إلى
ذلك أن االلتماس يتضمن اسم الطالب وتاريخ ميالده وعنوانه ونوعه وعرقه وساللته؛ وأسماء وعناوين والديّ

صفحة | 21

الطالب .يجب أن يتضمن االلتماس الحقائق التي تدعم االدعاءات المقدمة في االلتماس ،ويجب أن يطالب بشكل عام
بتوفير إعفاء بموجب القانون ،ويجب أن يذكر ما الذي قد تأمر به المحكمة .يمكن إرسال االلتماسات عن طريق
البريد ،يلزم إفادة بقراءة الرسالة ،إال أن هذه الطريقة في اإلرسال ال تنجح ،لذا يلزم اإلرسال بشكل شخصي .بنا ًء
على اختيار القطاع ،فقد يتم تمثيله من قبل شخص ال يعمل كمحامي في جلسات االستماع ذات الصلة بالتماسات
التغيب.
.4

.5

.6

يمكن للطالب الذي تم إلغاء قيده بسبب انتهاكات الحضور تقديم التماس إلى المشرف العام من أجل العودة .ويمكن منح هذا
االلتماس عند تقديم تعهد أكيد وقاطع بالحفاظ على الحضور المنتظم.
أي طالب يقدم دليالً مزي ًفا ،بموافقة أو بدون موافقة أبيه ،ليتأهل بغير حق لحالة غياب مبرر ينبغي أن يخضع لنفس اإلجراء
التصحيحي الذي يحدث في حال عدم استخدام العذر المزيف.
الطالب ا لبالغون من العمر ست أو سبع سنوات ،الذي تم قيدهم في القطاع ،مطالبون بحضور المدرسة ويتحمل آباؤهم
مسؤولية ضمان حضورهم .يجوز لآلباء الراغبين في سحب أطفالهم قبل بلوغهم سن ثمان سنوات والذين لم يُقدم في حقهم
التماس تغيب سحب الطالب من المدرسة .عندما يكون لدى الطالب البالغ من العمر ست أو سبع سنوات حاالت غياب غير
مبرر ،فينبغي على القطاع القيام بما يلي:
)a
)b
)c
)d

إخطار األب أو ولي األمر خطيًا أو عبر الهاتف بعد حدوث حالة غياب غير مبرر واحدة في أي شهر.
طلب االجتماع باألب أو ولي األمر والطفل لتحليل أسباب حاالت غياب الطالب بعد حالتي غياب غير مبرر في أي
شهر (قد يكون اجتماع المعلمين واآلباء المقرر في غضون ثالثة أيام بديالً لذلك).
اتخاذ خطوات للحد أو التقليل من حاالت غياب الطالب ،بما في ذلك :تعديل البرنامج الدراسي ،المدرسة ،فروض
المقرر؛ توفير توجيهات أكثر فردية أو إصالحية؛ توفير القيد في مدارس أو برامج بديلة؛ أو المساعدة في الحصول
على خدمات تكميلية.
بعد حالة الغياب غير المبرر السابعة في الشهر ،أو العاشرة في العام الدراسي ،ينبغي على القطاع تقديم التماس
تغيب.

ينبغي تنفيذ كافة العقوبات المفروضة بسبب التقصير في االمتثال لسياسات وإجراءات الحضور وف ًقا للوائح الوالية والقطاع المتعلقة باإلجراء
التصحيحي أو العقوبة( .راجع السياسة .)3241

القسم الخامس عشر :المضايقة والترهيب والتنمر (السياسة )3207
المجلس ملزم بتوفير بيئة تعليمية آمنة ومدنية لجميع الطالب والموظفين ولآلباء/أولياء األمور القانونيين والمتطوعين وأعضاء المجتمع خالية من
المضايقة والترهيب والتنمر .يُقصد بكلمات "المضايقة أو الترهيب أو التنمر" كل رسالة خطية أو صورة مقصودة — بما في ذلك المنقولة
إلكترونيًا — الفعل اللفظي أو البدني ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر من كانت دوافعه العرق أو اللون أو الدين أو األصل أو األصل
القومي أو النوع أو التوجه الجنسي بما في ذلك التعبيرات أو الهوية الجنسية أو اإلعاقة العقلية أو البدنية أو غيرها من السمات المميزة ،عندما
يؤدي التصرف إلى ما يلي:
.A
.B
.C
.D

اإلضرار البدني بالطالب أو إتالف ممتلكات الطالب؛
التأثير على الطالب إلى حد كبير بالتدخل في شئونه التعليمية؛
اإلصرار واالستمرار في خلق بيئة تعليمية مهددة ويسودها الرهبة؛ أو
التأثير بشكل كبير على نظام سير العملية التعليمية في المدرسة.

ال يوجد في هذا القسم ما يتطلب امتالك الطالب المتضرر بالفعل للسمة التي ُتعد أسا ًسا للمضايقة أو الترهيب أو التنمر.
قد تتضمن "السمات المميزة األخرى" على سبيل المثال ال الحصر المظهر البدني أو المالبس أو غيرها من األزياء أو الحالة االجتماعية
واالقتصادية والوزن .تشير "األفعال المتعمدة" إلى اختيار الفرد المشاركة في فعل وليس إلى األثر النهائي للفعل (األفعال).
السلوكيات/التعبيرات
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قد تأخذ المضايقة والترهيب والتنمر العديد من األشكال منها ،على سبيل المثال ال الحصر ،االفتراءات ،اإلشاعات ،النكات ،التلميحات ،التعليقات
المهينة ،الرسومات ،الرسوم المتحركة ،المقالب ،اإليماءات ،االعتداءات البدنية ،التهديدات أو غيرها من الرسائل أو الصور الشفوية أو المادية أو
المرسلة إلكترونيًا .السياسة ال تستهدف حظر التعبير عن الرؤى الدينية أو الفلسفية أو السياسية ،شريطة أال يعيق التعبير البيئة التعليمية بشكل
كبير .مع ذلك ،هناك العديد من السلوكيات التي ال ترقى إلى مستوى المضايقة أو الترهيب أو التنمر ال تزال محظورة بموجب سياسات القطاع
األخرى أو قواعد البناء أو الفصل أو البرنامج.
التدريب
ُتعد هذه السياسة أحد مكونات مسؤولية القطاع لخلق والحفاظ على مجتمع تعلم آمن ،مدني ،محترم وشامل وسيتم تنفيذها بالتزامن مع التدريب
الشامل للعاملين والمتطوعين.
الوقاية
سيقوم القطاع بتزويد الطالب باستراتيجيات تهدف إلى الوقاية من المضايقة والترهيب والتنمر .وفي محاوالته لتدريب الطالب ،سيسعى القطاع
إلى إقامة شراكات مع األسر ،وكاالت إنفاذ القانون وغيرها من الوكاالت المجتمعية.
التدخالت
صُممت التدخالت لتصحيح األثر الواقع على الطالب المستهدف (الطالب المستهدفين) وغيرهم من المتضررين بسبب العنف ،لتغيير سلوك
مرتكب الجريمةـ والستعادة المناخ الدراسي اإليجابي .وسيقوم القطاع بدراسة تكرار الحوادث ،السن التنموي للطالب ،وخطورة السلوك في
تحديد استراتيجيات التدخل .ستتراوح لتدخالت من االستشارات مرورً ا بتصحيح السلوك ووصوالً إلى إحاالت إنفاذ القانون.
السلوك االنتقامي/االدعاءات الكاذبة
يُحظر السلوك االنتقامي وسيؤدي إلى التأديب المناسب .ويُعد تهديد أو إيذاء شخص ما لإلبالغ عن مضايقة أو ترهيب أو تنمر انتها ًكا لهذه
السياسة .كما يُعد اإلبالغ المتعمد عن ادعاءات كاذبة بوجود مضايقة وترهيب وتنمر انتها ًكا لسياسة القطاع .ولن يخضع الطالب أو الموظفين
للتأديب بسبب اإلبالغ بحسن نية .إال أن األشخاص الذين يثبت إبالغهم المتعمد عن ادعاءات كاذبة أو تعاونهم في ذلك سيخضعون للتأديب
المناسب.
الطالب ذوو الخطط التعليمية الفردية أو خطط القسم 504
في حال االدعاء بأن طالب بخطة تعليم فردية ( )IEPأو خطة القسم  504كان هد ًفا للمضايقة أو الترهيب أو التنمر ،فإن المدرسة ستجتمع بفريق
خطة التعليم الفردية أو القسم  504لتحديد إذا ما كانت الحادثة أثرت في قدرة الطالب على الحصول على تعليم حكومي مناسب ومجاني ()FAPE
أم ال .وسيتم عقد االجتماع بغض النظر عما إذا كان حادث المضايقة أو الترهيب أو التنمر يعتمد على إعاقة الطالب أم ال .خالل االجتماع ،سيقوم
الفريق بتقييم موضوعات مثل األداء األكاديمي للطالب ،مشاكله السلوكية ،حضوره ،ومشاركته في أنشطة خارجة عن المقرر .إذا تقرر عدم
حصول الطالب على تعليم حكومي مناسب ومجاني ( )FAPEنتيجة للمضايقة أو الترهيب أو التنمر ،فسيقوم القطاع بتوفير كافة الخدمات ووسائل
الدعم اإلضافية الضرورية ،مثل االستشارات ،المراقبة و/أو إعادة تقييم أو مراجعة خطة التعليم الفردي ( )IEPأو خطة القسم  504للطالب،
لضمان حصول الطالب على تعليم حكومي مناسب ومجاني.

موظف االمتثال
سيقوم المشرف العام بتعيين موظف االمتثال بصفته جهة االتصال الرئيسية للقطاع الستالم نسخ من جميع الشكاوى الرسمية وغير الرسمية
وضمان تنفيذ السياسة .وسيتم نقل اسم ومعلومات االتصال الخاصة بموظف االمتثال في جميع أنحاء القطاع .يُفوض المشرف العام بتوجيه تنفيذ
اإلجراءات التي تتناول عناصر هذه السياسة.
اإلجراء اإلداري ()3207P
 -Aمقدمة
يسعى القطاع المدرسي لمدينة توكويال لتزويد الطالب بظروف مثالية للتعلم من خالل الحفاظ على بيئة مدرسية حيث يُعامل الجميع باحترام وال
يتعرض أحد لإليذاء البدني أو العاطفي .ولضمان االحترام ومنع األذى ،فإن ممارسة المضايقة أو الترهيب أو التنمر على الطالب بواسطة آخرين
في المجتمع المدرسي ،األحداث التي ترعاها المدرسة ،أو عندما تخلق هذه األحداث اضطرابًا كبيرً ا في العملية التعليمة يُعد انتها ًكا لسياسة
القطاع .يتضمن المجتمع المدرسي كل الطالب ،موظفي المدرسة ،أعضاء مجلس إدارة المدرسة ،المقاولين ،المتطوعين بدون أجر ،األسر،
الرعاة ،وغيرهم من الزائرين .تجدر اإلشارة إلى أن الطالب (الطالب) لن يتعرض (يتعرضوا) للمضايقة بسبب العرق ،اللون ،الدين ،األصل،
األصل القومي ،النوع ،التوجه الجنسي ،بما في ذلك التعبيرات أو الهوية الجنسية ،اإلعاقة العقلية أو البدنية ،أو غيرها من السمات المميزة.
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ويجب على أي عامل بالمدرسة يالحظ وجود أو يسمع بوجود أو يشهد وجود مضايقة أو ترهيب أو تنمر أو تم إبالغه بهذه األفعال اتخاذ إجراء
مناسب وفوري إليقاف المضايقة ولمنع تكرارها.

 -Bالتعريفات
المعتدي – هو أحد الطالب ،أو أحد أعضاء هيئة التدريس ،أو غيرهم من أعضاء المجتمع المدرسي الذي يشارك في مضايقة أو ترهيب أو التنمر
من أحد الطالب.
المضايقة أو الترهيب أو التنمر – فعل عمدي إلكتروني أو خطي أو شفوي أو بدني من شأنه:
•
•
•
•

اإلضرار البدني بالطالب أو إتالف ممتلكات الطالب.
التأثير على الطالب إلى حد كبير بالتدخل في شئونه التعليمية.
اإلصرار واالستمرار في خلق بيئة تعليمية مهددة ويسودها الرهبة.
التأثير بشكل كبير على نظام سير العملية التعليمية في المدرسة.

سيتم تحديد التصرف الذي "يتدخل بشكل كبير مع تعليم الطالب" بالنظر في درجات الطالب المستهدف ،حضوره ،سلوكه ،تفاعله مع أقرانه،
مشاركته في األنشطة ،وغيرها من المؤشرات.
قد يأخذ التصرف الذي يرقى إلى مستوى المضايقة أو الترهيب أو التنمر عدة أشكال ،منها ،على سبيل المثال ال الحصر ،االفتراءات ،اإلشاعات،
النكات ،التلميحات ،التعليقات المهينة ،الرسومات ،الرسوم المتحركة ،المقالب ،اإلقصاء ،االعتداءات البدنية أو التهديدات ،اإليماءات ،أو األفعال
ذات الصلة بالفرد أو المجموعة سواء كانت رسائل أو صور مرسلة إلكترونيًا أو خطيًا أو شفويًا أو ماديًا .ال يوجد متطلب بامتالك الطالب
المستهدف بالفعل للسمة التي ُتعد أسا ًسا للمضايقة أو الترهيب أو التنمر.
نموذج اإلبالغ عن الحوادث – يمكن استخدامه من قبل الطالب ،األسر ،أو العاملين لإلبالغ عن حوادث المضايقة ،أو الترهيب ،أو التنمر.
نموذج عينة على موقع مركز سالمة المدرسة الخاص بمكتب المشرف العام للتعليمات العامة
(OSPI): http://www.k12.wa.us/SafetyCenter/BullyingHarassment/default.aspx

السلوك االنتقامي – عندما يمارس المعتدي المضايقة أو الترهيب أو التنمر على أحد الطالب الذين أخبروا بالحوادث أو التنمر.
العاملون – يشملون ،على سبيل المثال ال الحصر ،المعلمون ،المديرون ،المستشارون ،ممرضات المدرسة ،عمال خدمة التغذية ،األمناء ،عمال
الصيانة ،سائقو الحافالت/عمال النقل ،المدربون الرياضيون ،مستشارو األنشطة الخارجة عن المنهج ،العاملون المصنفون ،المعلمون البدالء
والمؤقتون ،المتطوعون ،أشباه المعلمون ،أو االستشاريون/المقاولون.
الطالب المستهدف – هو الطالب الذي يُدعى ارتكاب مضايقة أو ترهيب أو تنمر في حقه.
 -Cالعالقة بالقوانين األخرى
ينطبق هذا اإلجراء فقط على   RCW 28A.300.285الوقاية من المضايقة والترهيب والتنمر .وهناك قوانين وإجراءات أخرى تعالج المشاكل ذات
الصلة مثل المضايقة الجنسية أو التميز الجنسي.
قد ينطبق ( )4أربعة على األقل من قوانين واشنطن على المضايقة أو التمييز:
•  RCW 28A.300.285التعليم   12المضايقة والترهيب والتنمر
•   RCW 28A.640.020المضايقة الجنسية
•   RCW 28A.642منع التمييز في المدارس الحكومية
•   RCW 49.60.010القانون ضد التمييز
سيعمل القطاع على ضمان التزامه بجميع قوانين الوالية المتعلقة بالمضايقة أو الترهيب أو التنمر .ال يحتوي هذا اإلجراء على أي شيء يمنع
الطالب ،األب/ولي األمر ،المدرسة أو القطاع من اتخاذ إجراء لتصحيح المضايقة أو التمييز القائمين على نوع الشخص أو عضويته في فئة
محمية قانو ًنا بموجب القانون المحلي أو قانون الوالية أو القانون الفيدرالي.
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 -Dالوقاية
 .1النشر
في كل مدرسة وعلى موقع القطاع ،سيقوم القطاع بنشر معلومات واضحة عن اإلبالغ عن المضايقة والترهيب والتنمر؛ اسم ومعلومات
جهة االتصال الخاصة بتقديم تقرير إلى مدير المدرسة؛ واسم ومعلومات جهة االتصال الخاصة بموظف االمتثال بالقطاع .وستتوفر
السياسات واإلجراءات الخاصة بالقطاع في كل مدرسة بلغة يمكن لألسر فهمها.
وسيعمل المشرف العام ،بشكل سنوي ،على ضمان توفير بيان يلخص السياسة واإلجراء في دالئل الطالب ،العاملين ،المتطوعين ،اآلباء
في المدرسة ومكاتب القطاع و/أو الممرات ،أو نشره على موقع القطاع.
يخضع التوزيع اإلضافي للسياسة واإلجراء إلى متطلب قانون واشنطن اإلداري .392-400-226
.2

التعليم
سيحصل الطالب ،بشكل سنوي ،على معلومات مناسبة للسن عن تمييز والوقاية من المضايقة ،أو الترهيب ،أو التنمر في جلسات توجيه
الطالب وفي مناسبات أخرى مناسبة .ستتضمن المعلومات نسخة من نموذج اإلبالغ عن الحوادث أو رابط إلى نموذج موجود على
الموقع.

.3

التدريب
سيحصل العاملون على تدريب سنوي على سياسة وإجراء القطاع المدرسي ،بما في ذلك أدوار ومسؤوليات العاملين ،كيفية مراقبة
المناطق المشتركة ،واستخدام نموذج اإلبالغ عن الحوادث الخاص بالقطاع.

.4

استراتيجيات الوقاية
سيقوم القطاع بتنفيذ مجموعة من استراتيجيات الوقاية منها طرق على المستوى الفردي ،ومستوى الفصل ،ومستوى القطاع .ومتى
أمكن ،سيقوم القطاع بتنفيذ برامج وقاية تعتمد على األدلة مُصممة لزيادة الكفاءة االجتماعية ،تحسين المناخ الدراسي ،والحد من
المضايقة والترهيب والتنمر في المدارس.

 -Eموظف االمتثال
سيقوم موظف االمتثال بالقطاع بما يلي:
• العمل كجهة اتصال أساسية للقطاع فيما يتعلق بالمضايقة والترهيب والتنمر.
• توفير الدعم والمساعدة للناظر أو نائبه في تسوية الشكاوى.
• استالم نسخ من جميع نماذج اإلبالغ عن الحوادث ،نماذج اإلحالة إلى التأديب ،والخطابات المرسلة إلى اآلباء لتزويدهم بنتائج
التحقيقات.
• التعرف على استخدام نظام معلومات الطالب .يجوز لموظف االمتثال استخدام هذه المعلومات لتحديد أنماط السلوك ومناطق االهتمام.
• التأكد من تنفيذ السياسة واإلجراء عن طريق اإلشراف على عمليات التحقيق ،بما في ذلك التأكد من فورية ونزاهة وشمول التحقيقات.
• تقييم االحتياجات التدريبية للعاملين والطالب لضمان نجاح التنفيذ في جميع أنحاء القطاع ،وضمان حصول العاملين على تدريب خريفي
سنوي.
• تزويد مركز سالمة المدرسة الخاص بمكتب المشرف العام للتعليمات العامة ( )OSPIبإخطار عن تحديثات السياسة أو اإلجراء بشكل
سنوي.
بالرغم من الجهود التي تبذلها المدرسة ،وفي الحاالت التي يواجه فيها طالب مستهدف مضايقة أو ترهيب أو تنمر يهدد صحة وسالمة الطالب،
فإن موظف االمتثال سيقوم بتسهيل عقد اجتماع بين موظفي القطاع وأبوي/أولياء أمر الطالب إلعداد خطة سالمة لحماية الطالب .يتوفر نموذج
من خطة سالمة الطالب على موقع مكتب المشرف العام للتعليمات العامةhttp://www.k12.wa.us/SafetyCenter/default.aspx :
 -Fتدخل العاملين
ينبغي على جميع أعضاء هيئة التدريس التدخل عند مشاهدة أو استالم تقارير عن المضايقة أو الترهيب أو التنمر .تجدر اإلشارة إلى أن الحوادث
البسيطة التي يمكن ألعضاء هيئة التدريس تسويتها على الفور ،أو الحوادث التي ال تستوفي تعريف المضايقة أو الترهيب أو التنمر ،قد ال تتطلب
المزيد من اإلجراءات بموجب هذا اإلجراء.
 -Gإرسال نموذج اإلبالغ عن الحوادث
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يمكن ألي طالب يعتقد أنه أو أنها كان أو كانت هد ًفا لعملية مضايقة أو ترهيب أو تنمر يتعذر تسويتها أو شديدة أو دائمة ،أو أي شخص آخر في
المجتمع المدرسي يالحظ أن أو يتلقى إخطار بأن أحد الطالب كان أو قد يكون هد ًفا لعملية مضايقة أو ترهيب أو تنمر يتعذر تسويتها أو شديدة أو
دائمة ،إبالغ أي من أعضاء هيئة التدريس عن الحوادث شفويًا أو خطيًا.
 -Hمعالجة التنمر  -التقارير
الخطوة  :1إرسال نموذج اإلبالغ عن الحوادث
لحماية طالب مستهدف من السلوك االنتقامي ،يجب أال يكشف الطالب عن هويته/هويتها في نموذج اإلبالغ عن الحوادث .يمكن إرسال
هذا النموذج بدون هوية ،أو بشكل سري ،أو يمكن للطالب اختيار الكشف عن هويته/هويتها (غير سري).
حالة مقدم التقرير:
  Aمجهول الهوية
يمكن لألفراد إرسال التقرير دون الكشف عن هوياتهم .لن يتم اتخاذ أي قرار تأديبي ضد المعتدي المزعوم بنا ًء على التقرير
مجهول الهوية فقط .يمكن للمدارس تحديد صناديق للشكاوى أو إعداد طرق أخرى الستالم التقارير مجهولة الهوية وغير
الموقعة .تتضمن الردود المحتملة على أي تقرير مجهول الهوية تعزيز مراقبة أماكن محددة في أوقات محددة من اليوم أو
زيادة المراقبة على طالب أو عاملين محددين( .مثال :أدى نموذج غير موقع لإلبالغ عن الحوادث تم إلقاؤه على مكتب المعلم
إلى زيادة مراقبة غرفة خزانات األوالد في الفترة الخامسة).
  Bسري
يم كن لألفراد طلب الحفاظ على سرية هوياتهم عن الطالب المتهمين وغيرهم من الطالب .ومثل التقارير مجهولة الهوية ،فلن
يتم اتخاذ أي قرار تأديبي ضد المعتدي المزعوم بنا ًء على التقرير السري فقط( .مثال :يخبر أحد الطالب مشرف الملعب
بممارسة التنمر ضد زميل في الفصل إال أنه يطلب عدم معرفة أي شخص بهوية من أبلغ عن الحادث .يقول المشرف" ،لن
أتمكن من معاقبة المتنمر ما لم ترغب أنت أو شخص آخر رآه في السماح لي باستخدام أسمائهم ،إال أنه يمكنني البدء في
المكوث بالقرب من ملعب كرة السلة ،إذا كان ذلك سيجدي نف ًعا").
  Cغير سري
يمكن لأل شخاص الموافقة على إرسال تقرير غير سري .وسيتم إخطار مقدمي الشكاوى الذين يوافقون على جعل شكواهم غير
سرية بأن متطلبات العملية قد تتطلب إظهار القطاع لكافة المعلومات الموجودة لديه بخصوص الشكوى ألي شخص متورط
في الحادث ،إال أنه حتى ذلك الحين ،فإن المعلومات ستظل مقصورة على من يحتاج إلى معرفتها ،أثناء وبعد التحقيق .مع
ذلك ،سيقوم القطاع بتنفيذ حكم مكافحة السلوك االنتقامي بهذه السياسة وهذا اإلجراء بشكل تام لحماية مقدمي الشكاوى
والشهود.
الخطوة  :2استالم نموذج اإلبالغ عن الحوادث
ً
يتحمل جميع العاملين مسؤولية استالم التقارير الشفوية والخطية .وإن أمكن ،فإنه ينبغي على العامل الذي قام أوال باستالم التقرير
الشفوي أو الخطي المتعلق بالمضايقة أو الترهيب أو التنمر محاولة تسوية الحادث على الفور .وفي حال عدم تسوية الحادث على النحو
المرضي لطرفيه ،أو إذا لم يستوفِ الحادث تعريف المضايقة أو الترهيب أو التنمر ،فقد ال يكون من الضروري اتخاذ المزيد من
اإلجراءات بموجب هذا اإلجراء.
سيتم تسجيل جميع تقارير عمليات المضايقة أو الترهيب أو التنمر التي لم تتم تسويتها أو الخطيرة أو الدائمة في نموذج اإلبالغ
عن الحوادث الخاص بالقطاع وسيتم إرسالها إلى الناظر أو نائبه ،ما لم يكن نائب الناظر موضوع الشكوى.
الخطوة  : 3تحقيقات عمليات المضايقة أو الترهيب أو التنمر التي لم تتم تسويتها أو الخطيرة أو الدائمة
سيتم التحقيق في جميع عمليات المضايقة أو الترهيب أو التنمر التي لم تتم تسويتها أو الخطيرة أو الدائمة بالسرعة المعقولة .ويجوز
ألي طالب إحضار شخص بالغ ثقة معه طوال عملية التقرير والتحقيق.
 )aعند استالم نموذج اإلبالغ عن الحوادث الذي يزعم وجود عمليات مضايقة أو ترهيب أو تنمر لم تتم تسويتها أو خطيرة أو دائمة،
فسيقوم نائب المدرسة أو القطاع ببدء التحقيق .وإذا كان هناك احتمال في تعرض مقدم الشكوى ألذى بدني واضح وفوري ،فسيقوم
القطاع على الفور باالتصال بوكالة إنفاذ القانون وإخطار األب/ولي األمر.
 )bأثناء عملية التحقيق ،سيقوم القطاع باتخاذ إجراءات معقولة لضمان عدم حدوث المزيد من عمليات المضايقة أو الترهيب أو التنمر
بين مقدم الشكوى والمعتدي المزعوم .وإذا لزم األمر ،فسيقوم القطاع بتنفيذ خطة سالمة للطالب (الطالب) المتورط (المتورطين).
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 )cقد تتضمن الخطة تغيير ترتيبات الجلوس بالنسبة لمقدم الشكوى و/أو المعتدي المزعوم في الفصل ،عند تناول الغداء ،أو في
الحافلة؛ تحديد أحد أعضاء هيئة التدريس الذي سيعمل كفرد أمن لمقدم الشكوى؛ تغيير جدول المعتدي المزعوم والوصول إلى مقدم
الشكوى ،وغيرها من اإلجراءات.
 )dفي غضون يومين ( )2دراسيين من استالم نموذج اإلبالغ عن الحوادث ،سيقوم نائب المدرسة بإخطار أسر الطالب المتورطين
بأنه تم استالم شكوى وتوجيه األسر إلى سياسات وإجراءات القطاع المتعلقة بالمضايقة والترهيب والتنمر.
 )eفي حاالت نادرة ،عندما يتوصل القطاع من خالل التشاور مع الطالب والعامل المناسب (مثل الطبيب النفسي ،المسشتار ،أو
األخصائي االجتماعي) إلى دليل على أن مشاركة والد/ولي أمر مقدم الشكوى أو المعتدي المزعوم من شأنها أن تهدد صحتهما أو
سالمتهما ،فقد يمتنع القطاع مبدئيًا عن االتصال باألب/ولي األمر عند تحقيقه في المضايقة ،والترهيب ،والتنمر .وإذا اشتبه موظف
متخصص في المدرسة في أن الطالب يتعرض لإلساءة أو اإلهمال ،فيجب عليه اتباع سياسة القطاع فيما يتعلق بإبالغ خدمات
حماية الطفل عن الحاالت المشتبه فيها.
 )fيتضمن التحقيق ما يلي ،كحد أدنى:
• مقابلة مع مقدم الشكوى.
• مقابلة مع المعتدي المزعوم.
• مراجعة أي شكاوى سابقة تتضمن مقدم الشكوى أو المعتدي المزعوم.
• مقابالت مع طالب آخرين أو أعضاء آخرين بهيئة التدريس قد يكونون على علم بالحادث المزعوم.
 )gيجوز للناظر أو نائبه تحديد وجود اتخاذ خطوات أخرى قبل االنتهاء من التحقيق.
 )hسينتهي التحقيق في أقرب وقت ممكن من الناحية العملية ،إال أنه لن يتأخر عن ( )5خمسة أيام مدرسية من الشكوى األولى أو
التقرير األول .في حال الحاجة للمزيد من الوقت الستكمال التحقيق ،فسيقوم القطاع بتزويد األب/ولي األمر و/أو الطالب
بالمستجدات أسبوعيًا.
 )iفي موعد أقصاه يومين ( )2دراسيين من انتهاء التحقيق وإرساله إلى موظف االمتثال ،سيقوم الناظر أو نائبه بالرد خطيًا أو
شخصيًا على والد/ولي أمر مقدم الشكوى والمعتدي المزعوم مع ذكر ما يلي:
• نتائج التحقيق.
• إذا ما كانت االدعاءات فعلية أم ال.
• إذا ما كان هناك انتهاك للسياسة أم ال.
• العملية التي يجب على مقدم الشكوى اتباعها لتقديم استئناف حال مخالفة مقدم الشكوى للنتيجة.
بسبب المتطلب القانوني المتعلق بسرية سجالت الطالب ،فقد ال يتمكن الناظر أو نائبه من إبالغ والد/ولي أمر الطالب المستهدف
بمعلومات محددة عن أي إجراء تأديبي تم اتخاذه ما لم يكن متضم ًنا لتوجيهات يجب أن يكون الطالب المستهدف على علم بها لإلبالغ
عن االنتهاكات.
إذا اختار القطاع االتصال باألب/ولي األمر عن طريق الخطاب ،فسيتم إرسال الخطاب بالبريد إلى والد/ولي أمر مقدم الشكوى
والمعتدي المزعوم عن طريق الخدمة البريدية بالواليات المتحدة مع المطالبة بإفادة بقراءة الرسالة ما لم يُحدد ،بعد التشاور مع الطالب
والعامل المناسب (طبيب نفسي ،مستشار ،أخصائي اجتماعي) أن مشاركة أسرة مقدم/مقدمة الشكوى أو المعتدي المزعوم/المعتدية
المزعومة من شأنها أن تعرضهما للخطر .وإذا اشتبه موظف متخصص في المدرسة في أن الطالب يتعرض لإلساءة أو اإلهمال ،فيجب
ع ليه ،بصفته ملزم بتقديم تقرير ،اتباع سياسة القطاع فيما يتعلق بإبالغ خدمات حماية الطفل عن الحاالت المشتبه فيها.
في حال العجز عن تسوية الحادث على مستوى المدرسة ،فينبغي على الناظر أو نائبه طلب المساعدة من القطاع.
الخطوة  :4إجراءات التصحيح الخاصة بالمعتدي
بعد انتهاء التحقيق ،ستقوم المدرسة أو نائب القطاع ببدء أي إجراءات تصحيحية الزمة .وسيتم البدء في اإلجراءات التصحيحية في
أسرع وقت ممكن ،على أال تتأخر في أي حال من األحوال عن ( )5خمسة أيام دراسية من االتصال باألسر أو أولياء األمور بخصوص
نتيجة التحقيق .سيتم تنفيذ اإلجراءات التصحيحية التي تتضمن تأديب الطالب وف ًقا لسياسة القطاع   3241إدارة الفصل ،اإلجراءات
التصحيحية ،أو العقاب .وإذا قام المعتدي المتهم باستئناف فرض التأديب ،فيجوز منع القطاع بموجب االعتبارات المستحقة للعملية أو
أمر قانوني من فرض التأديب إلى أن تنتهي عملية االستئناف.
صفحة | 27

إذا توصل الناظر أو نائب الناظر ،أثناء التحقيق ،إلى أن الطالب قد ادعى كاذبًا ومتعم ًدا وجود مضايقة أو ترهيب أو تنمر ،فإن هذا
الطالب قد يخضع إلجراءات تصحيحية ،تتضمن التأديب.
الخطوة  :5حق الطالب المستهدف في االستئناف
في حال استياء مقدم الشكوى أو األب/ولي األمر من نتيجة التحقيق ،فيجوز لهم تقديم طلب استئناف إلى المشرف العام أو نائبه/نائبته
عن طريق إرسال إخطار خطي باالستئناف في غضون ( )5خمسة أيام دراسية من استالم القرار الخطي أو الشفوي .وسيقوم المشرف
العام أو نائبه/نائبته بمراجعة تقرير التحقيق وإصدار قرار خطي بوقائع االستشناف في غضون ( )5خمسة أيام دراسية من استالم
إخطار االستئناف.
إذا استمر استياء الطالب المستهدف بعد تقديم طلب االستئناف األول إلى المشرف العام ،فيجوز للطالب تقديم طلب استئناف إلى مجلس
إدارة المدرسة عن طريق إرسال إخطار خطي باالستئناف إلى سكرتير مجلس إدارة المدرسة في أو قبل اليوم الدراسي الخامس ( )5من
التاريخ الذي تسلم فيه مقدم الشكوى القرار الخطي للمشرف العام.
يجب االستماع إلى االستئناف المقدم إلى مجلس إدارة المدرسة أو مجلس االستئناف التأديبي في أو قبل اليوم الدراسي العاشر( )10من
إرسال اإلخطار الخطي باالستئناف إلى مجلس إدارة المدرسة .وسيقوم مجلس إدارة المدرسة أو مجلس االستئناف التأديبي بمراجعة
السجل واتخاذ قرار خطي عن وقائع االستئناف في أو قبل اليوم الدراسي الخامس ( )5من انتهاء جلسة االستماع ،وينبغي تزويد كافة
األطراف المشترك ة بنسخة من القرار .تجدر اإلشارة إلى أن قرار مجلس اإلدارة أو المجلس سيكون القرار النهائي للقطاع.
الخطوة  :6اإلجراء التأديبي/التصحيحي
سيقوم القطاع باتخاذ اإلجراءات التصحيحية الفورية والعادلة في حدود سلطته بنا ًء على نتائج المضايقة أو الترهيب أو التنمر .وبنا ًء
على خطورة السلوك ،فقد تتضمن اإلجراءات التصحيحية االستشارة ،التعليم ،التأديب ،و/أو اإلحالة إلى إنفاذ القانون.
تجدر اإلشارة إلى أن اإلجراءات التصحيحية الخاصة بالطالب الذي يرتكب أفعال المضايقة أو الترهيب أو التنمر ستكون مختلفة
وتدريجية وف ًقا لطبيعة السلوك ،سن تطور الطالب ،أو تاريخ الطالب في سلوكيات المشكلة واألداء .سيتم تنفيذ اإلجراءات التصحيحية
التي تتضمن تأديب الطالب وف ًقا لسياسة القطاع   3241إدارة الفصل ،اإلجراءات التصحيحية ،أو العقاب.
إذا كان السلوك ذو طبيعة عامة أو تضمن مجموعة من الطالب أو المارة ،فإن القطاع سيفكر بشدة في التدريب على نطاق المدرسة أو
غير ذلك من األنشطة لمعالجة الحادث.
وإذا وجد أن العاملين ينتهكون هذه السياسة وهذا اإلجراء فقد تفرض القطاعات المدرسية إجراء تأديبي وظيفي ،يصل إلى ويتضمن
الفصل من الخدمة .وإذا وجد أن معلم معتمد قد ارتكب انتهاك لWAC 181-87ـ ،قانون السلوك للمعلمين المتخصصين ،فقد يقوم مكتب
الممارسات المهنية التابع لمكتب المشرف العام للتعليمات العامة باقتراح إجراء تأديبي بنا ًء على شهادة ،يصل إلى ويتضمن فسخ التعاقد.
قد تتضمن انتهاكات المقاول لهذه السياسة خسارة العقود.
الخطوة  :7الدعم المقدم للطالب المستهدف
سيحصل األشخاص الذين وجد أنهم تعرضوا للمضايقة أو الترهيب أو التنمر على خدمات الدعم المناسبة من القطاع ،وستتم معالجة
اآلثار السلبية للمضايقة على الطالب وإصالحها حسب االقتضاء.
 -Iالحصانة/السلوك االنتقامي
ال يجوز لموظف أو طالب أو متطوع بالمدرسة المشاركة في انتقام أو سلوك انتقامي ضد الطالب المستهدف أو الشاهد أو غيرهم من األشخاص
الذين قدموا معلومات عن سلوك المضايقة أو الترهيب أو التنمر المزعوم .يُحظر السلوك االنتقامي وسيؤدي إلى التأديب المناسب.
 -Jمصادر أخرى
ينبغي على الطالب واألسر استخدام إجراءات الشكوى واالستئناف الخاصة بالقطاع كرد أول على ادعاءات المضايقة والترهيب والتنمر .مع
ذلك ،فإن هذا اإلجراء ال يحتوي على أي شيء يمنع الطالب ،األب/ولي األمر ،المدرسة أو القطاع من اتخاذ إجراء لتصحيح التمييز أو المضايقة
القائمين على عضوية الشخص في فئة محمية قانو ًنا بموجب القانون المحلي أو قانون الوالية أو القانون الفيدرالي.
يمكن إبالغ الوكاالت الحكومية أو الفيدرالية التالي كذلك عن المضايقة أو الترهيب أو التنمر:
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•

مكتب المساواة والحقوق المدنية التابع لمكتب المشرف العام للتعليمات العامة:

•

360.725.6162, equity@k12.wa.us, www.k12.wa.us/Equity/default.aspx
لجنة حقوق اإلنسان بوالية واشنطن1.800.233.3247, www.hum.wa.gov/index.html :

•

مكتب الحقول المدنية ،وزارة التعليم األمريكية ،المنطقة

•

www.ed.gov/about/offices/list/ocr/index.html
دائرة العالقات المجتمعية بوزارة العدل1.877.292.3804, www.justice.gov/crt/ :

•
•
•

206.607.1600, OCR.Seattle@ed.gov, :IX

مكتب ديوان مظالم التعليم:
مركز السالمة التابع لمكتب المشرف العام للتعليمات العامة:

1.866.297.2597, OEOinfo@gov.wa.gov

360.725.6044, http://www.k12.wa.us/SafetyCenter/BullyingHarassment/default.

 -Kالسياسات واإلجراءات األخرى بالقطاع
ال يوجد في هذه السياسة أو هذا اإلجراء ما يهدف إلى منع اإلجراء التأديبي أو اإلصالحي فيما يتعلق بالسلوكيات غير المناسبة التي ال ترقى إلى
مستوى المضايقة أو الترهيب أو التنمر على النحو المحدد هنا ،ولكنها ممنوعة ،أو قد تكون ممنوعة ،بموجب القواعد األخرى للقطاع أو
المدرسة.
القسم السادس عشر :المضايقة الجنسية (اإلجراء  3205واإلجراء )3205P
الطالب والعاملين محميين من المضايقة الجنسية بواسطة أي شخص في أي برنامج أو نشاط دراسي ،بما في ذلك داخل حرم المدرسة ،على متن
حافلة المدرسة ،أو خارج حرم المدرسة أثناء األنشطة التي ترعاها المدرسة.
المضايقة الجنسية هي سلوك أو تواصل غير مرحب به ذو طبيعة جنسية عندما:
• يؤدي الحال بالطالب أو الموظف إلى االعتقاد بأنه أو بأنها يتوجب عليه أو عليها الخضوع للسلوك أو التواصل الجنسي غير المرحب
به للحصول على شيء ما في المقابل ،مثل درجة ،ترقية ،مكان في الفريق الرياضي ،أو أي قرار تعليمي أو وظيفي ،أو
• يتداخل السلوك بشكل كبير مع األداء التعليمي للطالب ،أو يخلق بيئة تعليم أو عمل يسودها الرهبة أو العداء.
أمثلة المضايقة الجنسية:
• الضغط على شخص ما للحصول على خدمات جنسية
• المالمسة غير المرحب بها ذات الطبيعة الجنسية
• كتابة جرافيتي على الجدران ذو طبيعة جنسية
• توزيع نصوص أو رسائل بريد إلكتروني أو صور جنسية صريحة
• إلقاء نكات جنسية أو نشر شائعات جنسية أو التعليق بمالحظات موحية جنسيًا
• العنق البدني ،بما في ذلك االغتصاب واالعتداء الجنسي
يمكنك إبالغ أي من أعضاء التدريس بالمدرسة أو الموظف ذي المُسمى الوظيفي  IXبالقطاع عن المضايقة الجنسية .كما يحق لك تقديم شكوى
(انظر أدناه) .لالطالع على نسخة من سياسة وإجراء المضايقة الجنسية بالقطاع ،اتصل بمدرستك أو مكتب القطاع الذي تتبعه ،أو اطلع عليها
على اإلنترنت هناhttp://www.tukwila.wednet.edu/UserFiles/File/Board_Policies/5011%20- %20Sexual%20Harassment.pdf :

القسم السابع عشر :عدم التمييز (اإلجراء

3210

واإلجراء )3210P

سيوفر القطاع فرصة تعليمية ومعاملة متساوية لجميع الطالب في جميع جوانب البرنامج األكاديمي وبرنامج األنشطة دون التمييز بنا ًء على
العرق أو الدين أو العقيدة أو اللون أو األصل القومي أو السن أو المحارب القديم المُسرح بشرف أو الحالة العسكرية أو الجنس أو التوجه الجنسي
أو التعبيرات أو الهوية الجنسية أو الحالة االجتماعية أو وجود أي إعاقة حسية أو عقلية أو بدنية أو استخدام كلب اإلرشاد المدرب أو حيوان
الخدمة بواسطة شخص ذي إعاقة .سيوفر القطاع فرص متكافئة للوصول إلى مرافق المدرسة لجميع المجموعات الشبابية الخارجية ،بما في ذلك
المجموعات الشبابية األخرى الواردة في الباب  36من قانون الواليات المتحدة بوصفها مجتمع وطني .يتعهد القطاع بتوفير تعليم إيجابي ومثمر
في بيئة خالية من التمييز ،بما في ذلك المضايقة الجنسية .يمتد هذا التعهد ليشمل جميع الطالب المشاركين في البرامج األكاديمية والتعليمية
والالمنهجية والرياضية وغيرها من أنشطة المدرسة ،سواء كان ذلك البرنامج أو النشاط مُقام في منشأة مدرسية أو في المواصالت المدرسية أو
في فصل دراسي أو تدريبي مدرسي في مكان آخر .وستكون برامج القطاع خالية من المضايقة الجنسية.
ولن يتم التساهل بخصوص أي سلوك ضد أي طالب بنا ًء على إحدى الفئات المذكورة أعاله يتسم بالشدة الكافية أو االستمرار أو االنتشار فيما
يتعلق بتقييد أو إنكار قدرة الطالب في المشاركة في أو االستفادة من عروض المقررات أو البرامج التعليمية أو أي نشاط .عند علم أحد موظفي
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القطاع ،أو وجوب علمه با لقدر المعقول ،بأن هذه المضايقة التمييزية تحدث أو حدثت ،فإن القطاع سيتخذ خطوات فورية وفعالة محسوبة بالقدر
المعقول إلنهاء المضايقة ،والحؤول دون تكرارها وإصالح آثارها.
تجدر اإلشارة إلى أنه سيتم تضمين بيان القطاع الخاص بعدم التمييز في جميع اإلعالنات الخطية ،اإلخطارات ،مواد التعيين ،طلبات التوظيف،
وغيرها من المنشورات التي تتوفر للطلبة ،اآلباء ،أو الموظفين .وسيتضمن البيان ما يلي )1 :إخطار بأن القطاع لن يميز في أي من البرامج أو
األنشطة بنا ًء على أي من الفئات المذكورة أعاله؛  )2اسم ومعلومات االتصال الخاصة بموظف االمتثال بالقطاع المحدد لضمان االمتثال لهذه
السياسة؛ و  )3أسماء ومعلومات االتصال الخاصة بالقسم  504بالقطاع وموظفي االمتثال ذوي المسمى الوظيفي .IX
سيقوم القطاع سنويًا بنشر إخطار محسوب بالقدر المعقول إلخطار الطالب ،آباء/أولياء أمور الطالب (بلغة يمكنهم فهمها ،قد تتطلب مساعدة
لغوية) ،وموظفي القطاع بإجراء شكاوى التمييز.
وسيقوم المشرف العام بتعيين أحد أعضاء هيئة التدريس للعمل كموظف امتثال من أجل هذه السياسة .حيث سيكون موظف االمتثال مسؤوالً عن
التحقيق في أي شكاوى تمييز تصل إلى القطاع.
وسيقوم القطاع بتوفير التد ريب للمديرين والموظفين المعتمدين وموظفي الفصول فيما يتعلق بمسؤوليتهم عن زيادة الوعي بالفئات المحددة في هذه
السياسة والحد من االنحياز بنا ًء عليها.
عدم التمييز (اإلجراء )3210P
الطالب ،و/أو اآلباء ،العاملين أو غيرهم من األفراد الذين يتصرفون بالنيابة على طالب القطاع مؤهلون للمشاركة في إجراء الشكاوى هذا.
مرض لمقدم الشكوى ،اإلدارة ومجلس
فإجراء الشكاوى هذا مُصمم لضمان توجيه القرار المتعلق باالنتهاكات الفعلية أو المزعومة نحو إيجاد حل
ٍ
اإلدارة .وينطبق إجراء التظلم هذا على الحاالت العامة لسياسة عدم التمييز (السياسة رقم  )3210وبشكل أكثر تحدي ًدا على السياسات التي تتعامل
مع التوجيه واالستشارة (السياسة رقم  )2140برنامج المنهج الدراسي المشترك (السياسة رقم  ،)2150وتطوير المنهج الدراسي والمواد التعليمية
(السياسة رقم  .)2020على النحو المستخدم في هذا اإلجراء،
فإن "التظلم" يُقصد به شكوى مقدمة من قبل مقدم شكوى (طالب ،موظف ،أب أو ولي أمر) تتعلق بانتهاكات مزعومة ألي من قوانين
مكافحة التمييز بما في ذلك لوائح العنوان  IXوقانون واشنطن اإلداري  (WAC) 392-190أو القسم  504من قانون إعادة التأهيل لسنة
 ،1973أو الفصل السابع من قانون الحقوق المدنية لسنة .1964
ويُقصد بالشكوى اتهام يزعم تصرفات أو حاالت أو ظروف محددة ،تنتهك قوانين مكافحة التمييز .ويُقصد بالمدعى عليه الشخص
المزعوم مسؤوليته أو الذي قد يكون مسؤوالً عن االنتهاك المزعوم في الشكوى.
يتمثل الهدف الرئيسي من هذا اإلجراء في ضمان الحل العادل للشكوى المبررة .وتحقي ًقا لذلك ،يجب اتخاذ خطوات محددة:
المستوى األول :التحقيق الرسمي
ً
قبل تقديم شكوى خطية رسمية ،يجوز لمقدم الشكوى أو موظف التمييز اإليجابي طلب االجتماع بالمدعى عليه المزعوم أنه مسؤول مباشرة عن
االنتهاك و/أو شخص مع المشرف المباشر ذي الصلة بالشكوى .ينبغي على هؤالء األشخاص بذل الجهود المعقولة لالجتماع مع أي طالب ،أو
ممثل طالب ،والموظف ذي المُسمى الوظيفي  XIلمناقشة الموضوعات التي قد يرغب الطالب ،أو ممثل الطالب ،في لفت انتباههم إليها .يكون هذا
االجتماع بنا ًء على اختيار مقدم الشكوى .إذا تعذر حل هذه المشكلة في هذا االجتماع ،فيجوز لمقدم الشكوى تقديم شكوى خطية إلى الموظف ذي
المُسمى الوظيفي .XI
يجب أن تكون الشكوى موقعة من طرف مقدم الشكوى وأن يرد فيها التصرفات أو الحاالت أو الظروف المحددة المزعوم انتهاكها للسياسة.
عند استالم الشكوى ،يقدم موظف االمتثال لمقدم الشكوى نسخة من هذا اإلجراء .سوف يتحقق موظف االمتثال من االدعاءات في غضون 30
يومًا تقويميًا .يجوز أن يوافق القطاع المدرسي ومقدم الشكوى على حل الشكوى بدالً من البت في التحقيق .ينبغي على الموظف تزويد
المشرف العام بتقرير خطي كامل عن الشكوى ونتائج التحقيق.
وينبغي على الموظف التحقيق في االدعاءات الواردة في غضون  30يومًا تقويميًا من إرسال االتهام .ينبغي على الموظف تزويد المشرف العام
بتقرير خطي كامل عن الشكوى ونتائج التحقيق .ينبغي على المشرف العام الرد خطيًا على مقدم الشكوى بأسرع وقت ممكن ،على أال يتأخر الرد
في أي حال من األحوال عن  30يومًا تقويميًا من استالم الشكوى الخطية .ينبغي على المشرف العام التصريح بأن القطاع إما:
 aينكر القطاعاالدعاءات الواردة في الشكوى الخطية التي تسلمها القطاع؛ أو
 bسيتخذ القطاعإجراءات معقولة للحد من أي من هذه التصرفات أو الحاالت أو الظروف.
وينبغي تحديد اإلجراءات التصحيحية الضرورية بأسرع ما يمكن ،على أال يتأخر ذلك في أي حال من األحوال عن
المشرف العام للرد الخطي إلى الطرف المشتكي.
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30

يومًا تقويميًا من إرسال

سوف يوافي المراقب العام أو نائبه بالرد على مقدم الشكوى بقرار خطي بأسرع وقت ممكن ،على أال يتجاوز ذلك في أي حال من األحوال 30
يومًا تقويميًا من استالم الشكوى المكتوبة ،ما لم يتفق مقدم الشكوى على خالف ذلك أو كانت هناك ظروف استثنائية ذات صلة بالشكوى تستدعي
تمدي ًدا لهذه المهلة الزمنية .في حالة الحاجة إلى تمديد المهلة ،سوف يخطر القطاع مقدم الشكوى خطيًا بسبب تمديد المهلة وتاريخ الرد المتوقع
الذي سوف يرد فيه القطاع على مقدم الشكوى ،ويجب أن يرسل القطاع نسخة من الرد على مكتب مراقب التعليمات العامة (.)OSPI

سوف يتضمن قرار المراقب العام أو نائبه ما يلي )1 :موجز نتائج التحقيق )2 ،ما إذا كان القطاع قد فشل في االمتثال لقوانين مكافحة التمييز أم
ال ) 3 ،اإلجراءات التصحيحية التي يرى القطاع من الضروري تصحيحها إذا وجد حالة عدم امتثال ،و  )4إخطار بحق مقدم الشكوى بتقديم
استئناف إلى مجلس المدرسة ومعلومات التقديم الالزمة .سوف يتم توفير رد المراقب العام أو نائبه بلغة يتسنى لمقدم الشكوى فهمها ويمكنه طلب
مساعدة لغوية.
المستوى الثاني :تقديم استئناف إلى مجلس إدارة القطاع
وينبغي على الموظف التحقيق في االدعاءات الواردة في غضون  30يومًا تقويميًا من إرسال االتهام .ينبغي على الموظف تزويد المشرف العام
بتقرير خطي كامل عن الشكوى ونتائج التحقيق .ينبغي على المشرف العام الرد خطيًا على مقدم الشكوى بأسرع وقت ممكن ،على أال يتأخر الرد
في أي حال من األحوال عن  30يومًا تقويميًا من استالم الشكوى الخطية .ينبغي على المشرف العام التصريح بأن القطاع إما:
 aينكر القطاعاالدعاءات الواردة في الشكوى الخطية التي تسلمها القطاع؛ أو
 bسيتخذ القطاعإجراءات معقولة للحد من أي من هذه التصرفات أو الحاالت أو الظروف.
وينبغي تحديد اإلجراءات التصحيحية الضرورية بأسرع ما يمكن ،على أال يتأخر ذلك في أي حال من األحوال عن
المشرف العام للرد الخطي إلى الطرف المشتكي.

30

يومًا تقويميًا من إرسال

سوف يوافي المراقب العام أو نائبه بالرد على مقدم الشكوى بقرار خطي بأسرع وقت ممكن ،على أال يتجاوز ذلك في أي حال من األحوال 30
يومًا تقويميًا من استالم الشكوى المكتوبة ،ما لم يتفق مقدم الشكوى على خالف ذلك أو كانت هناك ظروف استثنائية ذات صلة بالشكوى تستدعي
ً
تمديدا لهذه المهلة الزمنية .في حالة الحاجة إلى تمديد المهلة ،سوف يخطر القطاع مقدم الشكوى خطيًا بسبب تمديد المهلة وتاريخ الرد المتوقع
الذي سوف يرد فيه القطاع على مقدم الشكوى ،ويجب أن يرسل القطاع نسخة من الرد على مكتب مراقب التعليمات العامة (.)OSPI

سوف يتضمن قرار المراقب العام أو نائبه ما يلي )1 :موجز نتائج التحقيق )2 ،ما إذا كان القطاع قد فشل في االمتثال لقوانين مكافحة التمييز أم
ال )3 ،اإلجراء ات التصحيحية التي يرى القطاع من الضروري تصحيحها إذا وجد حالة عدم امتثال ،و  )4إخطار بحق مقدم الشكوى بتقديم
استئناف إلى مجلس المدرسة ومعلومات التقديم الالزمة .سوف يتم توفير رد المراقب العام أو نائبه بلغة يتسنى لمقدم الشكوى فهمها ويمكنه طلب
مساعدة لغوية

المستوى الثالث :الشكوى المقدمة إلى مراقب التعليمات العامة
إذا لم يرتضي مقدم الشكوى بقرار مجلس اإلدارة أو إذا أخفق القطاع في االمتثال بهذا اإلجراء ،يمكن لمقدم الشكوى أن يقدم شكوى إلى
مراقب التعليمات العامة.
 aيجب أن يستلم مراقب التعليمات العامة الشكوى بحلول أو قبل اليوم التقويمي العشرين ( )20من تاريخ استالم مقدم الشكوى إخطار
خطي بقرار مجلس اإلدارة ،ما لم يمنح مراقب التعليمات العامة تمدي ًدا للمهلة لعذر مقبول .ويمكن تقديم الشكاوى عبر البريد أو البريد
اإللكتروني أو الفاكس أو مناولة باليد.
 bيجب أن تكون الشكوى خطية وأن تتضمن ) 1 :وصف للتصرفات أو الحاالت أو الظروف المحددة المزمع أنها تنتهك قوانين مكافحة
التمييز السارية )2 ،اسم مقدم الشكوى ومعلومات االتصال الخاصة به ،بما في ذلك عنوانه )3 ،اسم وعنوان القطاع موضوع الشكوى،
 )4نسخة من الشكوى المقدمة في القطاع وقرار االستئناف إن وجد ،و  )5التسوية المقترحة للشكوى أو االنتصاف المطلوب .إذا كانت
االدعاءات تتعلق بطالب محدد ،يجب أن تتضمن الشكوى أي ً
ضا اسم الطالب وعنوانه أو معلومات االتصال ،إذا كان الطفل أو الشاب
ً
مشردا.
 cعند استالم إحدى الشكاوى ،يمكن أن يبت مكتب مراقب التعليمات العامة في التحقيق ،الذي قد يتضمن إجراء استعراض في الموقع
مستقل .قد يحقق مكتب مراقب التعليمات العامة كذلك في أي مسائل إضافية تتعلق بالشكوى لم يتم تضمينها في الشكوى األولية أو
االستئناف المقدم إلى المراقب أو المجلس .عقب التحقيق ،سوف يتخذ مكتب مراقب التعليمات العامة قرارً ا مستقالً فيما يتعلق بما إذا
أخفق القطاع في االمتثال بقانون واشنطن المنقح ( )RCW 28A.642.010أو الفصل  392-190, WACوسوف يصدر قرار خطي إلى مقدم
الشكوى والقطاع يتناول كل ادعاء وارد في الشكوى ومسائل عدم االمتثال األخرى التي تم تحديدها .سوف يتضمن القرار التصحيحي
إجراءات تصحيحية تعتبر ضرورية لتصحيح عدم االمتثال ومستندات يجب أن يوفرها القطاع إلثبات اكتمال اإلجراءات التصحيحية.
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يجب أن يتم إكمال جميع اإلجراءات التصحيحية في غضون األطر الزمنية التي حددها مكتب مراقب التعليمات العامة في القرار الخطي ما لم
يمنح مكتب مراقب التعليمات العامة تمدي ًدا للمهلة .إذا لم يتم تحقيق االمتثال في الوقت المناسب ،قد يتخذ مكتب مراقب التعليم العام إجراءات بما
في ذلك على سبيل المثال ال الحصر إحالة القطاع إلى وكاالت حكومية أو اتحادية مختصة مخولة بإصدار أوامر االمتثال.
ً
طواعية على حل الشكوى .قد يوفر مكتب مراقب التعليمات
قد يتم حل الشكوى في أي وقت عند أو قبل االنتهاء من التحقيق ،يوافق القطاع
العامة مساعدة فنية ووسائل تسوية النزاع لحل الشكوى.
المستوى الرابع :جلسة استماع إدارية
يمكن أن يقدم مقدم الشكوى أو القطاع المدرسي الذي يرغب في الطعن في القرار المكتوب الذي أصدره مكتب مراقب التعليمات العامة إخطارً ا
مكتوبًا بالطعن لدى مكتب مراقب التعليمات العامة في غضون ثالثين ( )30يومًا تقويميًا من تاريخ استالم قرار المكتب الخطي هذا .سوف يجري
مكتب مراقب التعليمات العامة جلسة استماع إدارية رسمية طب ًقا لقانون اإلجراءات اإلدارية ،الفصل .RCW ،34.05
الوساطة:
في أي وقت أثناء إجراء شكوى التمييز الواردة في  WAC 392-190065حتى  ،392-190-075يمكن يوفر القطاع وساطة على نفقته الخاصة .يمكن
أن يوافق مقدم الشكوى والقطاع على مد المواعيد النهائية لعملية شكوى التمييز من أجل مواصلة مساعي الوساطة.
إن الهدف من الوساطة منح مقدم الشكوى والقطاع كليهما فرصة لتسوية النزاعات والوصول إلى اتفاق مقبول يرضي كال الطرفين من خالل
االستعانة بوسيط محايد .يجب أن تكون الوساطة طوعية وتتطلب الوصول إلي اتفاق متبادل بين الطرفين .ويمكن إنهاؤها من خالل أحد الطرفين
في أي وقت أثناء عملية الوساطة .ال يجوز رفع دعوى لحرمان مقدم الشكوى من حقه في استخدام إجراءات الشكوى أو إعاقته.
يجب أن تتم عملية الوساطة على يد وسيط مؤهل ومحايد ال يجوز )1 :أن يعمل موظ ًفا في أي قطاع مدرسي أو مدرسة مستقلة حكومية أو وكالة
عامة أو خاصة أخرى توفر خدمات تتعلق بالتعليم ألحد الطالب الذي يكون موضوع الشكوى الذي يتم التوسط فيها ،أو  )2أن يكون لديه تضاربًا
في المصالح الشخصية أو المهنية .ال يعتبر الوسيط موظ ًفا في مدرسة القطاع أو مدرسة مستقلة أو وكالة عامة أو خاصة أخرى فقط ألنه يضطلع
بدور وسيط.
إذا وصل الطرفان إلى اتفاق من خالل الوساطة ،قد يبرم الطرفان اتفاقية ملزمة قانونية تنص على التسوية وتذكر أن جميع المناقشات التي تم
تناولها أثناء سير إجراءات الوساطة ستظل سرية وال يمكن استخدامها كدليل في أي شكوى الحقة أو جلسة استماع ُتجرى حسب األصول
القانونية أو دعوى مدنية .يجب أن يوقع مقدم الشكوى وممثل القطاع الذي يتمتع بسلطة إلزام القطاع على االتفاقية.
حفظ السجالت
يتم االحتفاظ بالملفات المتضمنة لنسخ من كافة المراسالت ذات الصلة بكل شكوى مرسلة إلى القطاع والحسم ،بما في ذلك أي إجراءات
تصحيحية محددة من قبل القطاع ،في مكتب موظف االمتثال ذي المُسمى الوظيفي  IXلمدة ست سنوات.
خيارات الشكوى :التمييز والمضايقة الجنسية
إذا كنت تعتقد أنك تعرضت أنت أو طفلك إلى تمييز غير قانوني ،تمييز جنسي ،أو مضايقة جنسية في المدرسة ،فإنه يحق لك تقديم شكوى.
وقبل تقديم الشكوى ،يمكنك مناقشة مخاوفك مع ناظر مدرسة طفلك أو منسق القسم  504بالقطاع المدرسي ،الموظف ذو المُسمى الوظيفي  ،IXأو
منسق الحقوق المدنية .وغالبًا ما تكون هذه هي الطريقة األسرع إلدارة مخاوفك.
تقديم الشكوى إلى القطاع المدرسي
الخطوة  :1اكتب الشكوى الخاصة بك.
في معظم الحاالت ،يجب تقديم الشكاوى في غضون عام واحد من تاريخ الحادث أو السلوك موضوع
ً
تمييزا أو
الشكوى .يجب أن تكون الشكوى خطية .تأكد من وصف السلوك أو الحادث ،اشرح لماذا تعتقد إن
مضايقة تمييزية أو مضايقة جنسية قد وقعت وصِ ف اإلجراءات التي تعتقد أن القطاع يجب
أخذها لحل المشكلة .أرسل شكواك الخطية — بالبريد أو الفاكس أو البريد اإللكتروني أو باليد — إلى المراقب العام للقطاع أو
منسق االمتثال للحقوق المدنية.
الخطوة  :2تحقيق القطاع المدرسي في شكواك
بمجرد استالم القطاع لشكواك الخطية ،فسيقوم المنسق بإعطائك نسخة من إجراء الشكوى والتأكد
من إجراء تحقيق فوري وشامل .سوف يوافيك المراقب العام أو نائبه بالرد كتابيًا في غضون
 30يومًا تقويميًا — ما لم توافق على فترة زمنية مختلفة .إذا كانت شكواك تنطوي على ظروف استثنائية تتطلب إجراء
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تحقيق يستغرق وق ًتا أطول ،سوف يخطرك القطاع كتابيًا لتوضيح سبب حاجة الموظفين لتمديد المهلة الزمنية والموعد الجديد
لردهم الخطي.
الخطوة  :3رد القطاع المدرسي على شكواك
سيضّمن القطاع في رده الخطي موجز نتائج التحقيق وقرار ما إذا كان
أخفق القطاع في االمتثال بقوانين الحقوق المدنية وإشعار مفاده أنه يمكنك الطعن على هذا القرار وأي إجراءات
ضرورية لحمل القطاع على االمتثال بق وانين الحقوق المدنية .سوف يتم وضع اإلجراءات التصحيحية موضع التنفيذ في غضون 30
يومًا تقويميًا من الرد الخطي هذا ما لم توافق على فترة زمنية مختلفة.
تقديم استئناف إلى مجلس إدارة المدرسة
إذا لم توافق على قرار القطاع المدرسي ،فيجوز لك تقديم طلب استئناف إلى مجلس إدارة القطاع المدرسي .ويجب أن ترسل إخطارً ا خطيًا
باالستئناف إلى سكرتير مجلس إدارة المدرسة في غضون  10أيام تقويمية من استالمك لرد القطاع المدرسي على شكواك .سيقوم مجلس إدارة
المدرسة بتحديد جلسة استماع في غضون  20يومًا تقويميًا من استالمهم الستئنافك ،ما لم توافق على فترة زمنية مختلفة .سيقوم مجلس إدارة
المدرسة بإرسال قرار خطي إليك في غضون  30يومًا تقويميًا من استالم القطاع إلخطار االستئناف الخاص بك .سيتضمن قرار مجلس إدارة
المدرسة معلومات عن كيفية تقديم الشكوى لدى مكتب المشرف العام للتعليمات العامة.
تقديم الشكوى إلى مكتب المشرف العام للتعليمات العامة
إذا لم توافق على قرار القطاع المدرسي فيما يتعلق باالستئناف ،فإن قانون الوالية يوفر خيار تقديم شكوى رسمية لدى مكتب المشرف العام
للتعليمات العامة .وهذه عملية شكوى منفصلة يمكن أن تحدث عند وقوع إحدى الحالتين التاليتين )1( :استكمالك لعملية تقديم الشكوى واالستئناف
لدى القطاع ،أو ( )2عدم اتباع القطاع لعملية الشكوى واالستئناف بشكل صحيح.
تجدر اإلشارة إلى أنه لديك  20يومًا تقويميًا إلرسال الشكوى إلى مكتب المشرف العام على التعليمات العامة بدء من يوم استالمك لقرار
االستئناف الخاص بكم .ويمكنك إرسال شكوى خطية إلى مكتب المساواة والحقوق المدنية الموجود في مكتب المشرف العام للتعليمات العامة:
البريد اإللكتروني ǀ Equity@k12.wa.us :الفاكس 360-664-2967 :البريد أو التسليم باليدPO Box 47200, 600 Washington St. S.E., Olympia, :
WA 98504-7200

للمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة  ،www.k12.wa.us/Equity/Complaints.aspxأو اتصل بمكتب المساواة والحقوق المدنية بمكتب المشرف
العام للتعليمات العامة على الرقم  / 360-725- 6162الهاتف النصي  (TTY) 360-664-3631أو بالبريد اإللكتروني على .equity@k12.wa.us
خيارات أخرى لشكوى التمييز
مكتب الحقوق المدنية ،وزارة التعليم األمريكية
هاتف رقم /206-607-1600 :جهاز اتصاالت الصم (TDD): 1-800-877-8339
البريد اإللكترونيOCR.Seattle@ed.gov :
الموقعwww.ed.gov/ocr :
لجنة حقوق اإلنسان بوالية واشنطن
هاتف رقم /1-800-233-3247 :الهاتف النصي1-800-300-7525 :
الموقع.www.hum.wa.gov :

القسم الثامن عشر :خصوصية الطالب وعمليات التفتيش (اإلجراء )3230P
يخضع الطالب إلى عملية تفتيش من قبل العاملين في القطاع في حال وجود أسباب معقولة لالشتباه في أنه سيتم الكشف عن دليل على انتهاك
قواعد المدرسة .وسيقوم العاملين بالمدرسة بإبالغ الناظر بنشاط الطالب المريب قبل بدء عملية التفتيش ،إال في الحاالت الطارئة .وتكون عملية
التفتيش ضرورية عند وجود أسباب معقولة لالشتباه في امتالك الطالب لسالح ناري داخل المدرسة أو على متن وسيلة النقل أو في األحداث
الخاصة بالمدرسة.
تحديد األسباب المعقولة
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ينبغي أن تتم المراجعة التالية ألساس عملية التفتيش قبل القيام بها:
•
•
•

تحديد  )1تصرفات أو سلوكيات أو أنشطة الطالب المريبة؛  )2مصدر المعلومات؛ و  )3موثوقية مصدر هذه المعلومات.
إذا أمكن التأكد من االشتباه ،فهل سيكون هذا التصرف انتها ًكا للقانون وقواعد المدرسة؟
هل من المحتمل أن الطالب يمتلك أو قام بإخفاء أي عناصر أو مواد محظورة بذاتها أو قد تكون دليالً على انتهاك القانون أو قاعدة
المدرسة؟

القيام بعملية التفتيش
إذا قرر الناظر ،أو نائبه ،وجود أسباب معقولة للتفتيش في مالبس الطالب ،أغراضه الشخصية ،مكتبه ،خزانته ،منطقة التخزين المخصصة له ،أو
سيارته ،فستتم عملية البحث على النحو التالي:
•

إذا كان هناك اشتباه في وجود دليل على نشاط جنائي ،وستتم التوصية بمالحقة قضائية من قبل السلطات المدنية في حال التأكد بواسطة
عملية التفتيش ،فراجع موظفي إنفاذ القانون بخصوص مناسبة عملية التفتيش بواسطة موظف إنفاذ القانون.

•

إذا كان هناك اشتباه في وجود انتهاك لقاعدة المدرسة ،وسيتم التعامل معه في حال التأكد بواسطة عملية التفتيش على أنه إجراء تأديبي
للطالب ،فتابع عملية التفتيش عن طريق مطالبة الطالب بإخراج جميع األغراض الموجودة في الجيوب ،المحافظ ،حقائب اليد ،حقائب
الظهر ،حقائب الجيم ،إلخ.

•

وإذا رفض الطالب التعاون في عملية التفتيش الشخصي ،فينبغي احتجاز الطالب إلى أن يتوفر أبيه أو ولي أمره للموافقة على عملية
التفتيش .وإذا تعذر وصول األب أو ولي األمر في وقت معقول ،فيجوز للناظر إجراء عملية التفتيش دون موافقة الطالب.

عمليات تفتيش الخزانة
الخزانات ،المكاتب ،ومناطق التخزين هي ملكية للقطاع المدرسي .وعند تحديد الخزانة ،المكتب ،أو منطقة التخزين ،فإن الطالب يكون مسؤوالً
عن العناية بها جي ًدا .وقد يخضع الطالب لفرض غرامة عن أي إتالف متعمد لملكية المدرسة .يُشجع الطالب على إبقاء الخزانات المخصصة لهم
مغلقة ومقفلة.
وقد تخضع خزانة ،مكتب ،أو منطقة التخزين المخصصين للطالب لعملية تفتيش من قبل العاملين في القطاع في حال وجود أسباب معقولة
لالشتباه في أنه سيتم الكشف عن دليل على انتهاك قواعد المدرسة .وسيقوم العاملين بالمدرسة بإبالغ الناظر بنشاط الطالب المريب قبل بدء عملية
التفتيش ،إال في الحاالت الطارئة عند وجود خطر إلحاق الضرر بالطالب أو مطالبة العامل باتخاذ إجراء فوري.
ينبغي على ناظر المبنى الرجوع إلى هذه اإلجراءات إلجراء عمليات تفتيش الطالب وممتلكاتهم لالسترشاد في تحديد إذا ما كان التفتيش معقوالً
في ظل الظروف أم ال .يجوز للناظر تفتيش كافة الخزانات ،المكاتب ،أو مناطق التخزين دون إعطاء الطالب إخطار مسبق ودون اشتباه معقول
في أن البحث سيؤدي إلى دليل على أي انتهاك محدد يرتكبه الطالب بحق القانون أو قواعد المدرسة.
يجوز إجراء عمليات التفتيش اإلدارية ،أو عمليات التفتيش الخاصة بالصحة والرفاهية ،في أي وقت بغرض تحديد أماكن كتب المكتبة ،الكتب
الدراسية ،أو غيرها من ممتلكات المدرسة غير الموجودة في مكانها أو للتأكد من نظافة جميع الخزانات ،المكاتب ،أو مناطق التخزين وخلوها من
المخاطر المحتملة ذات الصلة بالصحة والسالمة .ستعمل عمليات التفتيش الدورية للخزانات على تعزيز ملكية القطاع للخزانات وتقليص توقعات
الخصوصية التي يمتلكها الطالب في محتويات خزاناتهم إلى حدها األدنى.
أثناء عملية تفتيش كافة خزانات الطالب ،وفي حال اكتشاف موظف المدرسة الذي يقوم بعملية التفتيش ألي حاوية داخل الخزانة قد تخفي
ممنوعات ،فإنه يجوز تفتيش الحاوية وف ًقا إلجراءات القطاع التي تنظم عمليات تفتيش الطالب وممتلكاتهم .قد تتضمن كلمة «حاوية» ألغراض
تتعلق بهذه السياسة ،على سبيل المثال ال الحصر :قطعة من المالبس ،حقيبة يد ،محفظة ،حقيبة ظهر ،حقيبة جيم ،أو غيرها من األغراض التي
يمكن إخفاء الممنوعات بداخلها.

القسم التاسع عشر:
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األدوية في المدرسة (السياسة واإلجراء )3416

في ظل الظروف العادية ،ينبغي على كل ناظر مدرسة أن يسمح للموظفين بإعطاء األدوية الموصوفة عن طريق الفم ويجب صرف األدوية بدون
وصفة طبية عن طريق الفم قبل و/أو بعد ساعات الدراسة تحت إشراف من أحد الوادين أو ولي األمر .واألدوية التي يتم تناولها عن طريق الفم
هي األدوية التي ُتعطى عن طريق الفم سواء عن طريق البلع أو االستنشاق بما في ذلك عن طريق قناع وتشمل الفم أو الفم واألنف.
وإذا توجب حصول أحد الطالب على دواء موصوف أو غير موصوف عن طريق الفم من أحد أعضاء هيئة التدريس المعتمدين ،فيجب على
األب تقديم ترخيص خطي مصاحب بطلب خطي من أخصائي صحي مرخص موصوف فيه نطاق سلطته أو سلطتها التوجيهية .إذا كان الدواء
سيتم تناوله ألكثر من خمسة عشر يومًا متتالية ،فيجب أن يقدم األخصائي الصحي كذلك تعليمات خطية ،حالية وغير منتهية الصالحية بخصوص
تناول األدوية.
وينبغي على المشرف العام تحديد إجراءات بخصوص ما يلي:
أ قيام طبيب أو ممرضة مسجلة بتدريب أعضاء هيئة التدريس واإلشراف عليهم فيما يتعلق بإعطاء األدوية الموصوفة وغير الموصوفة التي
ُتعطى عن طريق الفم إلى الطالب؛
ُ
ب تحديد تعيين أعضاء هيئة التدريس الذين يمكنهم إعطاء األدوية الموصوفة أو غير الموصوفة التي تعطى عن طريق الفم إلى الطالب؛
ج الحصول على طلب موقع ومؤرخ من األب واألخصائي الصحي بتوزيع األدوية الموصوفة أو
د غير الموصوفة التي ُتعطى عن طريق الفم ،بما في ذلك التعليمات من األخصائي الصحي إذا كان يجب إعطاء الدواء ألكثر من خمسة عشر
يومًا؛
هـ تخزين األدوية الموصوفة أو غير الموصوفة في منشأة مقفلة أو ذات وصول محدود؛ و
و االحتفاظ بسجالت تتعلق بإعطاء األدوية الموصوفة أو غير الموصوفة التي ُتعطى عن طريق الفم.
ز السماح ،في ظل ظروف محددة ،للطالب بحمل األدوية الضرورية لحضورهم المدرسة وتناولها بشكل شخصي.
ال ينبغي إعطاء أدوية عن طريق الحقن إال عندما يكون الطالب عرضة لحالة مهددة لحياته محددة ساب ًقا .في هذه الحالة ،ينبغي على األب تقديم
بيان خطي وموقع باإلذن بذلك .وينبغي دعم هذا التصريح بأوامر خطية موقعة ومؤرخة مصحوبة بالتوجيهات الداعمة من األخصائي الصحي
المرخص .ينبغي تدريب عضو هيئة التدريس مسب ًقا على حقن األدوية.
أما األدوية التي ُتعطى بطرق أخرى خالف الفم (المراهم ،القطرات ،أدوية االستنشاق عن طريق األنف ،األقماع أو الحقن غير الطارئة) ،فال
يجوز إعطاؤها بواسطة عضو آخر من أعضاء هيئة التدريس خالف الممرضات المسجالت أو الممرضات المساعدات المسجالت.
وإذا قرر القطاع إيقاف إعطاء أدوية الطالب ،فيجب على المشرف العام أو نائبه إرسال إخطار شفوي وخطي إلى والد الطالب أو ولي أمره قبل
القيام بذلك .وينبغي أن يكون هناك سبب صحيح لإليقاف ال يهدد صحة الطالب أو ينتهك الحماية القانونية للمعاقين.

األدوية في المدرسة (اإلجراء )3416P
ينبغي على ناظر كل مدرسة تفويض اثنين من أعضاء هيئة التدريس إلعطاء األدوية الموصوفة وغير الموصوفة التي ُتعطى عن طريق الفم.
واألدوية التي يتم تناولها عن طريق الفم هي األدوية التي ُتعطى عن طريق الفم سواء عن طريق البلع أو االستنشاق وقد تتضمن اإلعطاء عن
طريق قناع وتشمل الفم أو الفم واألنف .سيشارك أعضاء هيئة التدريس المعينين هؤالء في جلسة تدريب أثناء الخدمة يديرها أحد األطباء أو
إحدى الممرضات المسجالت قبل افتتاح المدرسة في كل عام.
يجوز توزيع األدوية الموصوفة أو غير الموصوفة التي ُتعطى عن طريق الفم إلى الطالب بشكل مجدول بنا ًء على إذن خطي من األب باإلضافة
إلى طلب خطي من قبل األخصائي الصحي الذي يصفها ضمن نطاق سلطتهم التوجيهية .إذا كان يجب إعطاء األدوية ألكثر من خمسة عشر يومًا
متتالية ،فيجب وجود طلب خطي مصحوبًا بتعليمات خطية من األخصائي الصحي المرخص .وينبغي أن تكون الطلبات سارية لما ال يزيد عن
السنة الدراسية الحالية .يجب تمييز األدوية الموصوفة أو غير الموصوفة بشكل صحيح وأن توضع في حاويتها األصلية .ينبغي على موزع
األدوية الموصوفة أو غير الموصوفة التي ُتعطى عن طريق الفم القيام بما يلي:
.A

.B
.C
.D

جمع األدوية من اآلباء مباشر ًة ،وينبغي أال يقوم الطالب بنقل األدوية إلى المدرسة ،وتجميع نموذج التفويض الموقع بشكل صحيح من قبل
األب واألخصائي الصحي الذي يصف الدواء وتجميع التعليمات من األخصائي الصحي الذي يصف الدواء إذا كان ينبغي تناول األدوية عن
طريق الفم ألكثر من خمسة عشر يومًا؛
تخزين األدوية الموصوفة أو غير الموصوفة التي يتم تناولها عن طريق الفم (ما ال يزيد عن اإلمداد لمدة ( )20عشرين يومًا) في خزانة
مقفلة منظمة بشكل كبير؛
االحتفاظ بسجل يومي يشير إلى أنه تم توزيع األدوية الموصوفة أو غير الموصوفة التي يتم تناولها عن طريق الفم.
توفير اإلشراف من قبل طبيب أو ممرضة مسجلة.
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ينبغي توفير نسخة من هذه السياسة بنا ًء على طلب األب من أجل تناول الدواء في المدارس.
ال يجوز إعطاء األدوية ،خالف التي يتم تناولها عن طريق الفم ،إال بواسطة ممرضة مسجلة أو ممرضة مساعدة مرخصة .ال ينبغي ألحد
العاملين إعطاء أدوية موصوفة عن طريق الحقن إال عندما يكون الطالب عرضة لحالة مهددة لحياته محددة ساب ًقا .ينبغي على األب تقديم إقرار
خطي يمنح أحد أعضاء هيئة التدريس سلطة التصرف وف ًقا لألوامر الخطية المحددة والتوجيهات الداعمة المقدمة من قبل األخصائي الصحي
المرخص الذي يصف األدوية ضمن سلطته أو سلطتها التوجيهية (مثل ،األدوية التي يتم تناولها لمواجهة ردة الفعل على لدغة النحل) .حيث
ينبغي إعطاء هذه األدوية بواسطة عامل مدرب بواسطة الممرضة المشرفة المسجلة إلعطاء هذه الحقن.
ينبغي أن تتضمن األوامر الخطية الخاصة بأدوية الطوارئ ،وموقعة ومؤرخة ،من األخصائي الصحي الذي يصفها ضمن سلطته أو سلطتها
التوجيهية ما يلي:
.A
.B
.C
.D
.E

أن الطالب يعاني من حساسية قد تتسبب في رد فعل تحسسي؛
تحدي ًدا للدواء ،طريقة اإلعطاء ،الجرعة .أن األدرينالين المتناول باالستنشاق ،بدالً من الحقن ،قد يكون خيارً ا للمعالجة .وجوب اتخاذ هذا
القرار بواسطة األخصائي الصحي المعتمد الذي يصف األدوية ضمن سلطته أو سلطتها التوجيهية؛
اإلشارة إلى موعد أخذ الحقنة بنا ًء على األعراض المتوقعة أو الوقت المنقضي من التعرض للحساسية؛
التوصية بالمتابعة بعد إعطاء الدواء ،التي قد تتضمن العناية بالواخز ،الحاجة إلى وقف النزف ،إعطاء أدوية إضافية ،النقل إلى المستشفى؛ و
تحديد كيفية إبالغ األخصائي الصحي الذي يصف األدوية ضمن صالحيته أو صالحيتها التوجيهية وتوصيات لالحتفاظ بالسجالت.

إذا طلب األخصائي الصحي ووالد الطالب السماح للطالب بحمل أدويته/أو أدويتها و/أو السماح له بتناولها بنفسه ،فيجوز للناظر منح اإلذن بعد
التشاور مع ممرضة المدرسة .باستثناء حالة األجهزة متعددة الجرعات (مثل أجهزة استنشاق الربو) ،فإن الطالب ال يحمل إال جرعة يوم واحد
من الدواء في المرة الواحدة .قد تتسبب انتهاكات أي من الحاالت المحددة للسماح للطالب بحمل و/أو تناول دوائه أو دوائها بنفسه في إنهاء هذا
اإلذن ،فضالً عن فرض إجراء تأديبي عند االقتضاء.

القسم العشرون :مشاكل الكفالة
القطاع المدرسي لمدينة توكويال ليس هو الوكالة المنفذة ألوامر المحكمة بين اآلباء (مثل ،مراسيم الطالق وخطط األبوة) .وبشكل عام ،لن تحاول
المدارس تنفيذ هذه األوامر إال عند تزويدها بنسخة من أمر واضح «بعدم االتصال في أي وقت» ،أو أمر يحدد بشكل خاص حقوق األب في
المدرسة( .يمكن الحصول على نسخة شهادة فقط من كاتب المحكمة وختمها بوضوح ودمغها كذلك).
في هذه الحاالت ،ستتصرف المحكمة لحماية سالمة الطالب واالتصال بالشرطة بخصوص انتهاكات أوامر المحكمة إذا كانت الظروف ،وف ًقا
لتقدير موظفي المحكمة ،تبرر هذا اإلجرء .وقد تحاول المدرسة ،إال أنه غير مطالبة بالقيام بذلك ،إخطار األب المقدم ألمر "عدم االتصال" في
حال محاولة اآلخر نقل الطفل من المدرسة.
ويفضل القطاع تسوية النزاعات بين اآلباء بخصوص أوامر المحكمة في المحكمة ،وليس في المدرسة.

القسم الحادي والعشرون :إبالغ خدمات حماية الطفل ()CPS
المعلمون ،المستشارون ،المديرون ،موظفي منشأة رعاية الطفل وممرضات المدرسة مطالبون بموجب قانون الوالية بإبالغ خدمات حماية الطفل
عن حاالت سوء معاملة الطفل أو اإلهمال المشتبه فيها .ويُعرف اإلبالغ بأنه طلب للتحقيق من قبل خدمات حماية الطفل بحادث سوء معاملة أو
إهمال مشتبه فيه ،وليس قرار نهائي بسوء المعاملة .وتتحمل خدمات حماية الطفل وموظفو إنفاذ القانون المسؤولية عن التحقيق في كل حالة
واتخاذ اإلجراء الذي يرونه مناسبًا في ظل الظروف .تجدر اإلشارة إلى أن الموظفين المتخصصين بالمدرسة معفيين من المسؤولية عن اإلبالغ
بحسن نية عن سوء المعاملة أو اإلهمال ومسؤولين جنائيًا عن التقصير في القيام بذلك.

القسم الثاني والعشرون :السجالت التعليمية الخاصة بالطالب
يحق لآلباء والطالب البالغين (الطالب الذين بلغوا سن  18سنة) ما يلي )1( :فحص ومراجعة السجالت التعليمية الخاصة بالطالب وف ًقا للقانون
الفيدرالي للحقوق التعليمية والخصوصية لألسرة ()FERPA؛ ( )2المطالبة بتعديل سجالت الطالب لضمان أنها دقيقة أو ليست مضللة أو منتهكة
لحق الطالب في الخصوصية أو غيرها من الحقوق؛ ( )3الموافقة على الكشف عن السجالت التعليمية ،إال بالقدر الذي تعتمده القوانين األخرى في
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الكشف عن هذه السجالت دون موافقة؛ ( )4تقديم شكوى لدى وزارة التعليم األمريكية تزعم التقصير في االمتثال للقانون الفيدرالي للحقوق
التعليمية والخصوصية لألسرة؛ و( )5الحصول على نسخة من سياسة القطاع بخصوص سجالت الطالب من مكتب المشرف العام.
عادة ما يتطلب القانون الفيدرالي للحقوق التعليمية والخصوصية لألسرة ( )FERPAحصول القطاع المدرسي على إذن أبويّ خطي في كل مرة
يصدر فيها معلومات مضمنة في السجالت التعليمية للطالب .إال أن القانون الفيدرالي للحقوق التعليمية والخصوصية لألسرة ( )FERPAيسمح
بإصدار بعض المعلومات ،يُطلق عليها «المعلومات التوجيهية» دون إذن األب إذا منح القطاع المدرسي األب/ولي األمر أو الطالب المؤهل (18
سنة فما فوق) الفرصة لتقييد إصدار بعض من أو كل هذه المعلومات.
يحصل القطاع في بعض األحيان على طلبات من أشخاص ومنظمات خارج القطاع (مثل رابطة اآلباء والمعلمين ( ،)PTAأندية الدعم ،الكليات،
أفرع الخدمة العسكرية ،المنظمات اإلخبارية ،وهيئات إنفاذ القانون) للحصول على أسماء وعناوين طالبنا ،وغيرها من المعلومات ذات الصلة.
ولن يقوم القطاع بإصدار هذه المعلومات إلى أشخاص ومنظمات بغرض تجاري ليس لديها عقد مبرم مع القطاع .ما لم يُخطر القطاع خطيًا
بخالف ذلك من قبل األب أو الطالب البالغ ،فيجوز للقطاع إصدار المعلومات التوجيهية إلى أشخاص ومنظمات مثل المذكورة أعاله.
و ُتعرف "المعلومات التوجيهية»" بأنها اسم الطالب ،مقطع فيديو ،وغيرها من الصور ،شهادات التقدير ،الدبلومات والجوائز التي تم الحصول
عليها ،تاريخ ومحل الميالد ،معظم المدارس الحديثة والسابقة التي تم ارتيادها ،تواريخ القيد ،حالة القيد ،العنوان (البريد اإللكتروني) اإللكتروني،
رقم الهاتف ،بما في ذلك الهاتف الخلوي ،رقم هوية الطالب (فقط إذا تعذر استخدامه للوصول إلى السجالت التعليمية إال عند استخدامه مع واحد
أو أكثر من العوامل الخاصة األخرى للتحقق من هوية الطالب) ،المشاركة في أنشطة ورياضات مقدرة بشكل رسمي ،ووزن/طول الطالب إذا
كان ذا صلة بالمشاركة الرياضية.
يُرجى مراعاة عواقب قرار حجب المعلومات التوجيهية .فإذا قمت بذلك ،فسيتم رفض الطلبات المستقبلية الخاصة بهذه المعلومات من أشخاص أو
منظمات ليسوا أو ليست تابعة للقطاع وسيعجز القطاع عن توفير المعلومات من أجل ما يلي:
• دالئل الطالب ،الحوليات/الكتب السنوية
• البرنامج الدراسي/برامج األحداث الرياضية
• الصحيفة المدرسية/وسائل اإلعالم التي تصدر عن إنجازات طالبكم
• رابطة اآلباء والمعلمين ،أندية الدعم ،والعديد من المنظمات/األنشطة األخرى ذات الصلة بالمدرسة
• لجان لم الشمل بالمدرسة
إذا كنت ال ترغب في إصدار القطاع المدرسي بمدينة توكويال للمعلومات التعليمية الخاصة بطالبك ،فيجب أن تقدم طلب خطي وأن ترسله إلى
ناظر مدرستك بحلول  1أكتوبر .وقم بإدراج اسم الطفل واإلقرار" :بموجب قانون الحقوق التعليمية والخصوصية لألسرة ،فإني أطالب بعدم نشر
بيانات تعريف شخصية من السجل الدراسي الخاص بطفلي سواء من قِبل المدرسة التابع لها طفلي أو القطاع المدرسي لمدينة توكويال دون
الحصول على موافقة خطية مني".

القسم الثالث والعشرون :حقوق األب والطالب في إدارة الدراسات االستقصائية (السياسة )3232
جميع المواد التعليمية ،بما في ذلك المواد التكميلية ودالئل المعلمين ،المستخدم في أي دراسة استقصائية ،تحليل أو تقييم في برنامج أو مشروع
تدعمه صناديق فيدرالية تتوفر للفحص من قبل اآلباء وأولياء األمور .ولن يُطالب أي طالب ،كجزء من أي مشروع أو برنامج تدعمه صناديق
فيدرالية ،بالخضوع ألي دراسة استقصائية ،تحليل أو تقييم يكشف عن معلومات تتعلق بما يلي:
•
•
•
•
•
•
•
•

االنتماءات السياسية؛
المشاكل العقلية أو النفسية المحتمل أن تكون محرجة؛
السلوكيات أو المواقف الجنسية؛
السلوك غير القانوني ،المعادي للمجتمع ،المجرم للذات ،المهين؛
التقييمات النقدية ألفراد األسرة المقربين؛
العالقات المميزة أو ما شابهها؛
الممارسات الدينية ،االنتماءات ،أو المعتقدات الخاصة بالطالب أو والد الطالب؛ أو
دخل خالف المعلومات الضرورية لتحديد األهلية لبرنامج؛ دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الطالب البالغ أو المتحرر،
أو إذن خطي من اآلباء.

صفحة | 37

وينبغي على القطاع إجراء الت رتيبات لحماية خصوصية الطالب أثناء إدارة الدراسات االستقصائية وجمع ،والكشف عن أو استخدام المعلومات
الشخصية ألغراض التسويق ،المبيعات أو غيرها من أغراض التوزيع.
حق الفحص (اإلجراء )3232P
يحصل اآلباء ،عند الطلب ،على الفرص لفحص ما يلي:
 .Aالدراسات االستقصائية المعدة بواسطة جهة خارجية قبل إدارة أو توزيع الدراسة االستقصائية بواسطة المدرسة على الطالب؛
 .Bالمادة التعليمية المستخدمة كجزء من المقررات التعليمية؛ و
 .Cأي مستند استقصائي مستخدم لجمع المعلومات من الطالب.
اإلخطار
في بداية كل سنة دراسية ،سيقوم القطاع بتزويد الطالب المتحرر أو األب بإخطار خطي بسياسة القطاع والتواريخ المحددة أو التقريبية ألي
دراسات استقصائية ،تحليالت أو تقييمات مقررة خاصة بالطالب أثناء السنة الدراسية.
االنسحاب
يتضمن اإلخطار أحكام خاصة بانسحاب الطالب من المشاركة فيما يلي:
 .Aأي دراسة استقصائية عن معلومات محمية ،بغض النظر عن التمويل؛
 .Bاألنشطة المتضمنة لجمع ،الكشف عن ،أو استخدام المعلومات الشخصية المتحصل عليها من الطالب
 .Cمن أجل التسويق أو البيع لآلخرين؛ أو
 .Dالمشاركة في أي اختبار أو فحص بدني غير طارئ ،غزوي مطلوب كشرط للحضور ،تديره المدرسة ،وغير ضروري لحماية الصحة
والسالمة المباشرة للطالب.

القسم الخامس والعشرون :الوصول العام إلى سجالت القطاع (السياسة )4040
وف ًقا لقانون والية واشنطن (  ،)Ch. 42.17 RCWفإن مجلس اإلدارة ملزم بتوفير الوصول العام والتام إلى السجالت المتعلقة بإدارة وعمليات
القطاع .حيث يعمل هذا الوصول على تعزيز السياسة العامة الهامة ،الحفاظ على الثقة العامة في نزاهة العمليات الحكومية ،وحماية مصلحة
المجتمع في مراقبة وتشغيل القطاع المدرسي المشترك الخاص به .في نفس الوقت ،يرغب مجلس اإلدارة في الحفاظ على اإلدارة الفعالة للحكومة
ويقر بحقوق خصوصية األفراد الذين يمكن الحصول على سجالتهم من قبل القطاع.

القسم السادس والعشرون :حرية الطالب في التعبير (السياسة واإلجراء )3220
حرية الطالب في التعبير عن رأيه من األجزاء الهامة في التعليم بالمجتمع الديمقراطي .ويجب تشجيع الطالب على التعبير عن رأيه شفويًا وخطيًا
ً
صراحة من استخدام المصطلحات البذيئة و/أو المسيئة في
في مباني المدرسة طالما أنه ال يعطل عمل المدرسة بشكل كبير .يُحظر الطالب
الفصل أو البيئات الجماعية.
 Aمنشورات الطالب
يتم إعداد منشورات الطالب كجزء من المقرر الدراسي للمدرسة أو بدعم من صندوق هيئة الطالب ذات الصلة والهدف منها هو أن تكون
وسائل للتعليمات والتواصل بين الطالب .ويقوم القطاع بإدارة المنشورات وتمويلها من الناحية الجوهرية .لذا ،ينبغي أن تعكس المادة التي
تظهر في هذه المنشورات كافة مجاالت االهتمام لدى الطالب ،ومنها الموضوعات التي قد يُثار حولها الجدل والمعارضة .قد ُتقدم
الموضوعات المثيرة للجدل شريطة معاملتها بعمق وتقديمها للعديد من وجهات النظر .وال يجوز أن تكون هذه المادة :تشهيرية ،فاحشة أو
ممتهنة؛ مسببة لحدوث اضطراب كبير بالمدرسة ،منتهكة لخصوصية اآلخرين؛ مهينة ألي عرق ،دين ،جنس ،أو مجموعة عرقية :أو،
داعية النتهاك القانون أو معلنة عن منتجات التبغ ،الخمور ،األدوية غير القانونية ،أو مواد المخدرات.
وسيقوم المشرف العام بإعداد المبادئ التوجيهية لتنفيذ هذه المعايير وينبغي عليه تحديد اإلجراءات الخاصة بالمراجعة الفورية ألي مواد ال
تبدو ممتثلة بالمعايير.
  Bتوزيع المواد
يمكن توزيع المنشورات أو غيرها من المواد المكتوبة بواسطة الطالب داخل مباني المدرسة وف ًقا لإلجراءات التي يعدها المشرف العام .وقد
تفرض هذه اإلجراءات قيو ًدا على وقت ومكان وطريقة التوزيع منها اإلذن المسبق لنشر هذه المواد داخل ممتلكات المدرسة.
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تجدر اإلشارة إلى أن الطالب المسؤولين عن توزيع المواد التي تؤدي إلى حدوث اضطراب كبير في نشاط المدرسة أو التي تتداخل مع
عمليات المدرسة سيخضعون إلجراء تصحيحي أو عقوبة ،تتضمن الحرمان أو الفصل ،بما يتفق مع سياسات االنضباط الخاصة بالطالب.
وال يجوز توزيع المواد داخل أراضي المدرسة بواسطة طالب وموظفين غير تابعين للقطاع.
حرية التعبير (اإلجراء رقم )3220P
ينبغي أن يتمتع الطالب بميزة حرية التعبير الشفوي والخطي شريطة أال يعمل هذا التعبير على إيقاف عمل المدرسة .ويكون للناظر السلطة
لمراقبة التعبير الشفوي والخطي للطالب .ويخضع الطالب الذين ينتهكون معايير التعبير الشفوي والخطي إلجراء تصحيحي أو عقوبة.
ألغراض تتعلق بالتعبير الشفوي والخطي ،فإن المبادئ التوجيهية التالية تسري:
 .Aقد يكون توزيع مواد خطية أو تقديم خطبة شفوية في بيئة جماعية أو داخل الفصل محظورً ا:
.1

عند وجود دليل يدعم بشكل معقول التوقع بأن التعبير من المحتمل أن يتسبب في اضطراب مادي وجوهري ،أو من المحتمل أن يتداخل
مع ،أنشطة المدرسة ،بحيث يتعذر تفادي هذا االضطراب أو التداخل بواسطة الوسائل المعقولة المتوفرة واألقل تقيي ًدا؛ أو

.2

داع على حقوق اآلخرين.
عندما يعتدي هذا التعبير دون ٍ

ولتكون منشورات وخطابات الطالب معطلة ،يجب أن تكون هناك حقائق محددة من شأنها أن تكون مبررة لتوقع وجود احتمال واضح وقائم
الضطراب النشاط المدرسي المعتاد في حال نشر وتوزيع المادة .يتضمن االضطراب ،على سبيل المثال ال الحصر :أعمال الشغب الطالبية؛
تدمير الممتلكات؛ الصراخ على نطاق واسع؛ أو السلوك الصاخب؛ أو المشاركة الجوهرية للطالب في مقاطعة المدرسة ،اعتصام ،وقفة
احتجاجية ،إضراب أو غيرها من أشكال األنشطة ذات الصلة.
 .Bينبغي عدم السماح بتوزيع مادة خطية أو إلقاء خطبة شفوية ُتفسر على أنها غير مناسبة للقاصرين .وينبغي أن تتسق قواعد تحديد عدم
المناسبة للقاصرين مع القواعد المطبقة على المواد التعليمية.
 .Cقد ُتمنع المواد أو الخطابات التشهيريةُ .تعرف المادة التشهيرية بأنها تتضمن أكاذيب تشهيرية عن شخصيات عامة أو موظفين حكوميين.
ولتكون تشهيرية ،يجب أن ُتعد األكاذيب التشهيرية بخبث فعلي؛ أي بمعرفة أنها كاذبة ،أو بإهمال فيما يتعلق بما إذا كانت كاذبة أم ال.
ُ .Dتعتبر المادة ممتهنة عندما ال تفي اللغة بمعايير الصحافة المهنية الموضحة في الصحف اليومية التي توزع عاد ًة في القطاع .وقد ُتفرض
عقوبات على الطالب عند مشاركته/مشاركتها في "خطاب فاسق وغير الئق" عدواني.
 .Eال يجوز أن تكون المنشورات "معتدية على خصوصية" األفراد .وقد تتضمن هذه الحاالت :استغالل شخصية الشخص :نشر الشؤون
الخاصة للشخص التي ال شأن للعامة بها؛ أو ،التطفل الخاطئ على األنشطة الشخصية للشخص بطريقة قد تتسبب في معاناة عقلية ،الخزي،
أو إهانة الحساسيات العادية لشخص معقول.
 .Fقد ُتمنع المنشورات أو الخطابات الشفوية التي تنتقد موظفي المدرسة أو تدعو إلى انتهاك قواعد المدرسة عند وجود دليل يدعم التنبوء
باحتمال وجود اضطراب كبير بالمدرسة.
 .Gو ُتمنع المنشورات أو الخطابات الشفوية التي تدعو إلى تعصب أو تمييز عرقي ،ديني أو إثني أو التي تنتقص تحدي ًدا من المجموعات
العرقية ،الدينية ،أو اإلثنية.
منشورات الطالب
يتحمل موجه أو مستشار منشورات الطالب المسؤولية الرئيسية عن اإلشراف على منشورات الطالب ومعرفة أنه تمت تلبية األحكام المضمنة في
السياسة واإلجراءات .وقد يطلب الناظر مراجعة أي نسخة قبل نشرهاُ .تعاد هذه النسخة إلى محرري الطالب في غضون  24ساعة من تقديمها
إلى المراجعة .تتم إحالة أي نزاع تتعذر تسويته على مستوى المبنى إلى المشرف العام لدراسته بمزيد من التفصيل .وعند االقتضاء ،ينبغي على
المشرف العام طلب المشورة القانونية .فإذا تعذر تسوية الشكوى عند هذا المستوى ،فإن مجلس اإلدارة ،عند الطلب ،سيقوم بدراسة الشكوى في
اجتماعه الدوري التالي.
عندما يرى القطاع أنه ينبغي تشجيع الطالب على ممارسة الحكم الجيد في سياق برنامج منشورات الطالب ،ويجب أن تتماشى هذه الكتابة
التعبيرية مع المهمة والقيم التعليمية للمدرسة .ويجب أن تكون المادة خالية من المحتوى الذي :يتعارض مع البرنامج التعليمي؛ يتعدى على
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ب لمستوى نضج الطالب .يجب أن
خصوصية األفراد؛ يهين األفراد أو المجموعات أو يضر بهم؛ يدعم انتهاك قواعد المدرسة أو  ،يُعد غير مناس ٍ
تعمل أنشطة النشر هذه كذلك على تعليم احترام حساسية اآلخرين ومعايير النشاط فضالً عن عناصر الصحافة المسؤولة.
توزيع المواد
تنص الحقوق الدستورية للطالب الخاصة بحرية الخطاب أو التعبير على فرصة توزيع المواد المكتوبة على مباني المدرسة .إال أنه ينبغي أال
يتسبب توزيع المواد بواسطة الطالب في تعطيل األنشطة المدرسية أو يتداخل معها .ال يجوز توزيع المواد بشكل منهجي أثناء الوقت التعليمي ،ما
لم يكن مسموحً ا بأنشطة أخرى غير تعليمية .وسيخضع الطالب إلى إجراء تصحيحي أو عقاب ،يتضمن الحرمان أو الفصل ،بنا ًء على طبيعة
التوزيع أو التداخل الناتج عن توزيع المواد.

القسم السابع والعشرون :حرية الطالب في التجمع (السياسة )3223
يجوز للطالب الفرديين والمنظمات الطالبية االلتقاء في غرف أو قاعات المدرسة ،أو في أماكن خارجية على أرض المدرسة ،أو للمناقشة ،أو
تمرير القرارات واتخاذ إجراءات قانونية أخرى بخصوص أي أمر يثير قليقهم أو يؤثر عليهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،سواء كان يتعلق
بالمدرسة أم ال .ولن يُسمح بتداخل هذه األنشطة مع العمل الطبيعي للمدرسة.
يُسمح بالمظاهرات السلمية ،إال أنه ينبغي إقامتها في أماكن مخصصة حيث ال تشكل أي خطر على األشخاص أو الممتلكات وفي أوقات مخصصة
ال تعطل الفصول أو غيرها من األنشطة المدرسية.

القسم الثامن والعشرون:

تكافؤ الفرص التعليمية

سيقوم القطاع بتوفير فرصة تعليمية ومعاملة متساوية لجميع الطالب في جميع جوانب البرنامج األكاديمي واألنشطة بغض النظر عن العرق،
الدين ،العقيدة ،اللون ،األصل القومي أو اإلثنية ،الجنس أو النوع ،التوجه الجنسي (بما في ذلك التعبيرات أو الهوية الجنسية) ،الحالة االجتماعية
أو األسرية أو وجود أي إعاقة حسية أو عقلية أو بدنية غير ذات صلة بالبرنامج (باالتساق مع  ،)RCW 49.60أو استخدام الكلب المدرب كدليل أو
حيوان الخدمة بواسطة شخص ذي إعاقة .وينبغي أن تكون برامج القطاع خالية من المضايقة الجنسية والخبيثة أو التمييزية.
ويحق لألب (اآلباء)/ولي األمر أو الطالب الذين يشعرون أنهم تعرضوا للتمييز تقديم شكوى لدى القطاع المدرسي و/أو الهيئات المحلية،
الحكومية والفيدرالية .وينبغي تقديم االستفسارات والشكاوى لدى األفراد التالين:
•
•

الموظف ذو المُسمى الوظيفي  :IX / RCW 28A.640آرون دراجانوف
منسق القسم  :504ريتشارد كيسادا206-901-8035 ،

القسم التاسع والعشرون:

المدارس ذات ال ُمسمى

I

206-901-8005

ومتطلب السجالت العامة

إذا كنت والد لطالب في مدرسة تحصل على أموال المُسمى  ،Iفلديك الحق في معرفة المؤهالت المهنية لمعلمي الفصل الدراسي الذين يعلمون
طفلك .ويسمح لك القانون الفيدرالي السؤال عن معلومات محددة تتعلق بمعلمي الفصل الدراسي لطفلك ،ومطالبتنا بإعطائك هذه المعلومات في
ً
تحديدا السؤال عن المعلومات التالية الخاصة بمعلمي الفصل الدراسي لطفلك:
الوقت المناسب إذا طالبت بها .ويحق لك
•
•
•
•

إذا ما كان مكتب المشرف العام للتعليمات العامة قد رخص أو أ ّه َل المعلم للمراحل والموضوعات التي يعلمها/تعلمها.
إذا ما كان مكتب المشرف العام للتعليمات العامة قرر أن المعلم يمكنه التدريس في الفصل الدراسي دون ترخيص أو تأهيل بموجب
لوائح الوالية بسبب ظروف خاصة تسببت في تنازل مكتب المشرف العام للتعليمات العامة عن معايير الترخيص أو التأهيل.
تخصص كلية المعلم ،إذا ما كان المعلم قد حصل على درجات متقدمة ،وإذا كان األمر كذلك ،موضوع الدرجات.
إذا ما كان أي من مساعدي المعلمين أو ما شابههم من أشباه المهنيين يقدمون خدمات لطفلك ،وإذا كانوا يقومون بذلك ،فما هي
مؤهالتهم.

تحصل جميع المدارس الموجودة في القطاع المدرسي بمدينة توكويال على أموال الباب  Iللعام الدراسي  .2018-19يقوم الفصل  Iبموجب القانون
الفيدرالي (عدم إهمال أي طفل) بتوزيع األموال على المدارس التي تحتوي على نسبة عالية من الطالب القادمين من أسر ذات دخل منخفض.
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فإذا كنت ترغب في الحصول على أي من هذه المعلومات ،يُرجى تقديم طلب خطي إلى المدير التنفيذي للموارد البشرية
( Executive Director of Human Resources) 4640 S. 144th St., Tukwila, WA 98168.

شكوى المواطن ضد القطاع المدرسي أو غيره من مقدمي الخدمات المدرسية
إليك نظرة عامة على عملية شكوى المواطن الواردة بالكامل في الفصل  ،392-168 WACبرامج الخدمات الخاصة  إجراء شكوى المواطن
الخاص ببرامج فيدرالية فئوية خاصة.
اطلع على  WACهذا على اإلنترنتhttp://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-168 :
•
شكوى المواطن هي بيان خطي يزعم انتهاك قاعدة فيدرالية أو قانون فيدرالي أو الئحة فيدرالية أو الئحة حكومية تنطبق على برنامج فيدرالي.
• ويمكن ألي شخص تقديم شكوى المواطن.
• وال يوجد نموذج خاص لذلك.
• وال حاجة لمعرفة القانون الذي ينظم البرنامج الفيدرالي لتقديم الشكوى.
الخطوة  .1استخدام العملية المحلية الخاصة بك أوالً
إذا اتبعت عملية شكوى المواطن الخاصة بقطاعك المدرسي ESD ،أو مقدم الخدمة المدرسية (المستفيد من الباطن) وعجزت عن
مرض ،فاستخدم عملية شكوى المواطن من خالل مكتب المشرف العام للتعليمات العامة.
الوصول إلى ح ٍل
ٍ
الخطوة  :2تقديم شكوى المواطن من خالل مكتب المشرف العام للتعليمات العامة
يجب أن تكون شكوى المواطن خطية ،موقعة من قبل الشخص المقدم للشكوى ،ومتضمنة لما يلي:
• معلومات االتصال الخاصة بالشخص المقدم للشكوى .اسمك ،عنوانك ،رقم هاتفك والبريد اإللكتروني ،إذا كان لديك بريد
إلكتروني.
اختياري :إذا كان هناك شخص ما يقوم بمساعدتك في تقديم شكوى المواطن ،فقم بإدراج  )1معلومات االتصال الخاصة به ،و
 )2صلتك به  على سبيل المثال ،أحد أفراد األسرة ،قريب ،صديق أو محامي.
• معلومات خاصة بالقطاع المدرسي ESD ،أو مقدم الخدمة المدرسية الذي تعتقد ارتكابه لهذا االنتهاك .اسم وعنوان القطاع
المدرسي ESD ،أو مقدم الخدمة المدرسية (المستفيد من الباطن) الذي تعتقد أنه انتهك القاعدة الفيدرالية أو القانون الفيدرالي أو
الالئحة الفيدرالية أو الالئحة الحكومية التي تنطبق على البرنامج الفيدرالي.
• الحقائق  -ماذا ،من ومتى .أدرج وص ًفا للحقائق والتواريخ ،بشكل عام ،الخاصة بمتى تعتقد أنه حدث االنتهاك المزعوم.
 .1ما هو المتطلب المحدد الذي تم انتهاكه؟
 .2متى حدث هذا االنتهاك؟
 .3من تعتقد أنه مسؤول عن االنتهاك أسماء جميع األشخاص ،والبرنامج أو المنظمة المتورطين.
اختياري :هل قمت أوال بتقديم شكوى المواطن لدى القطاع المدرسي ESD ،أو مقدم الخدمة المدرسية؟ بالرغم من عدم مطالبة
الفصل  392-168 WACبذلك ،إال أنه سيكون من المفيد إذا تمكنا من مراجعة نسخة من شكوى المواطن الخاصة بك والنتائج،
إن وجدت.
• القرار الذي تتوقعه .الحل المقترح ،إذا كنت تعتقد أنك تعرف أو لديك أفكار عن كيف يمكن حل المشكلة.
الخطوة  :3إرسال شكوى المواطن الخاصة بك إلى مكتب المشرف العام للتعليمات العامة بالبريد أو الفاكس
( Office of Superintendent of Public Instructionمكتب مراقب التعليمات العامة)
Attn: Citizen Complaint-Title I, Part A
P.O. Box 47200
Olympia, WA 98504
رقم الفاكس(360) 586-3305 :

الخطوة  :4معالجة العاملين بمكتب المشرف العام للتعليمات العامة لشكواك
بمجرد حصول العاملين بالبرنامج الفيدرالي في مكتب المشرف العام للتعليمات العامة على شكواك الخطية ،إليك ما سيحدث بعد ذلك:
 .1يقوم مكتب المشرف العام للتعليمات العامة بإرسال نسخة من شكواك إلى القطاع المدرسي ESD ،أو مقدم الخدمة
المدرسية (المستفيد من الباطن).
 .2فيبدأ القطاع المدرسي ESD ،أو مقدم الخدمة المدرسية في التحقيق الرسمي بقيادة موظف معين.
 .3يقدم الموظف المعين الرد الخطي للتحقيقات إلى مكتب المشرف العام للتعليمات العامة  في غضون  20يومًا تقويميًا.
 .4وسيقوم العاملون بمكتب المشرف العام للتعليمات العامة بإرسال نسخة من نتائج التحقيق الذي أجراه القطاع المدرسي،
 ESDأو مقدم الخدمة المدرسية (المستفيد من الباطن).
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يجب أن يذكر ردهم بوضوح إحدى نتيجتين:
• رفض االدعاءات المضمنة في شكواك وسبب الرفض.
• اقتراح اإلجراءات المعقولة التي من شأنها أن تصحح االنتهاك.
إذا كنت في حاجة لتوفير المزيد من المعلومات عن االدعاءات المضمنة في شكواك ،فقم بإرسال هذه المعلومات إلى مكتب المشرف
العام للمعلومات العامة في غضون  5أيام تقويمية من تاريخ رد القطاع المدرسي ESD ،أو مقدم الخدمة المدرسية (المستفيد من الباطن).
الخطوة  :5القرار النهائي من قبل مكتب المشرف العام للتعليمات العامة
سيقوم مكتب المشرف العام للتعليمات العامة بإرسال القرار النهائي إليك خطيًا في غضون  60يومًا تقويميًا من تاريخ حصول العاملين
بالبرنامج الفيدرالي لدى مكتب المشرف العام للتعليمات العامة على شكواك الخطية  ما لم تطالب ظروف استثنائية باستغراق التحقيق
لفترة زمنية أكبر.
وإليك الخطوات التي سيقوم العاملين بمكتب المشرف العام للتعليمات العامة باتباعها للوصول إلى القرار النهائي:
 .1مراجعة كافة المعلومات التي تم جمعها فيما يتعلق بشكواك .قد تتضمن المراجعة نتائج تحقيق مستقل في الموقع.
 .2اتخاذ قرار مستقل بإذا ما كان القطاع المدرسي ESD ،أو مقدم الخدمة المدرسية (المستفيد من الباطن) قد انتهك القاعدة
الفيدرالية أو القانون الفيدرالي أو الالئحة الفيدرالية أو الالئحة الحكومية التي تنطبق على البرنامج الفيدرالي.
 .3تزويدك بالقرار النهائي :تقصي الحقائق ،النتائج ،واإلجراءات المعقولة الضرورية لتصحيح أي انتهاك.
 .4يجب على القطاع المدرسي ESD ،أو مقدم الخدمة المدرسية (المستفيد من الباطن) اتخاذ اإلجراءات التصحيحية التي ذكرها
مكتب المشرف العام للتعليمات العامة في غضون  30يومًا تقويميًا من تاريخ القرار النهائي.
 .5ويُنظر إلى شكوى المواطن على أنه تمت تسويتها عند إصدار مكتب المشرف العام للتعليمات العامة قرار خطي نهائي
واالنتهاء من اإلجراءات التصحيحية ،إذا لزم األمر.
تمديد أو التنازل عن الجداول الزمنية
إذا اتفقت أنت بصفتك مقدم الشكوى ،والقطاع المدرسي ESD ،أو مقدم الخدمة المدرسية (المستفيد من الباطن) المذكور في شكوى المواطن
الخاصة بك على تمديد الجداول الزمنية ،فإنه يتوجب أن يكون هذا االتفاق خطي وأن يتم إرساله إلى مكتب المشرف العام للتعليمات العامة في
غضون  10أيام تقويمية من تاريخ حصول القطاع المدرسي ESD ،أو مقدم الخدمة المدرسية (المستفيد من الباطن) إلخطار من مكتب المشرف
العام للتعليمات العامة.
( Office of Superintendent of Public Instructionمكتب مراقب التعليمات العامة)
Attn: Citizen Complaint—Title I, Part A
P.O. Box 47200
Olympia, WA 98504
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