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  معلومات
 

 .أو تواصل مع مدير مدرسة طفلك  615- 259- 4636على الرقم  MNPSلديك أسئلة ؟ من فضلك إتصل بمركز معلومات األسرة لمدارس هل 

 
 :و النص الحالي لكافة السياسات متوفرة في األماكن التالية. السنة الدراسية  تخضع السياسات للتعديل أو اإلضافة طوال

 

 www.mnps.orgموقع اإلنترنت لمدارس مترو •

 615 -259 - 4636رة لمدارس مترو       سمركز معلومات األأ  •

 مدرستك المحلية •

 ، الكردية ، الصومالية ، و األسبانية و البرميسية و النيبالية هذا الكتيب متاح أيضاً باللغة العربية 

 
 
 
 

 

 
   

 
 
 

 
 

 

Spanish: Si usted necesita información adicional o si tiene alguna pregunta, por favor llame o 
póngase en contacto 

Arabic: كنت تحتاج إلى معلومات إضافية ، أو إذا كان لديك أسئلة ، من فضلك اتصل بمدير المدرسة إذا 

Kurdish Bahdini: بو پێزانينێن پتر يان هەرپرسيارەکێ ، تکايە تەلەفۆنا يان پەيوەنديێ بکەن ب رێڤەبەرێ قۆتابخانێ. 

Kurdish Sorani: 

 
Somali: Hadii aad u baahantahay warbixin dheeraada ama aad su’aal qabtid, fadlan wac ama la 

xiriir maamulaha 

 

 :Farsi شما نياز بە اطالعات بيشتر داريد و يا در صورت داشتن هرگونە سوالی لطفا با مدير مدرسە اگر

 بگيريد تماس

 
Swahili: Kama unahitaji maelezo ya ziada au una maswali, tafadhali piga simu au 

wasiliana na mkuu wa shule. 

 
May May: Haddii rabte aqbaar ziada ama suaalo gabte ,fadlan maamulaha iskoolki ili harriir 

 
Burmese: 

   ተጨማሪ ማብራሪያ ካስፈለገዎት ወይም ጥያቄ ካለዎት እባክዎን የትምህርት ቤቱን 

አስተዳዳሪ በስልክ ወይም ቀጠሮ በማድረግ አነጋግሩ። 

Nepali: कृ पया, भएमा प्रश्न तपाईका वा चादिएमा ना  सचू थप तपाइलाई यदि 

Vietnamese  Nếu quý vị cần biết thêm thông tin hoặc có bất cứ thắc mắc nào, xin vui lòng gọi điện 
thoại hoặc liên lạc với hiệu trưởng nhà trường. 

 

请联系校长 问题或需要额外信息，如果你有      Chinese: 

     .قوتابخانە  بو زانياری زياتر يان هەرپرسيارێك ، تکايە تلەفۆنی يان پەيوەندی بکە بە بەرێوەبەری

 

Amharic: 

http://www.mnps.org/
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مرحباً 
 
 

 

 أعزائي األسر،

 
و بينما من الممكن أن ال تنطبق  . أوالً ، أود أن أشجعكم على أن  تستفيدوا بأكبر قدر ممكن من المصادر و المعلومات الُمقدمة في هذا الدليل 

علومات عليك أو على طفلك و لكن هناك معلومات هامة في هذه األوراق و التي سوف تساعدك على التفاعل مع مدرسة طفلك و تكون كل الم

راية كلما كنت على د. ن في نجاح الطالب وأولياء األمور المتفاعلون و المشاركون هم شركاء مهم. أفضل مدافع عن إحتياجات طفلك التعليمية 

 !و نريدك أن تكون مشاركاً بشكل كلي -لما أستطعت أن تكون مشاركاً و معرفة أكبر ك

 
 .هذا هو عامي األول في ناشفيل ، و لكننا حققنا الكثير بالفعل سوياً . ثانياً ، دعوني أخبركم عن مدى حماسي بخصوص هذا العام الدراسي 

و لهذا أردت المجيء . و هو بناء مدارس ممتازة لكل الطالب   واحد  عندما ُعينت من قبل مجلس التعليم ، اتحدت المدينة بأكملها خلف هدف

 .إلى ناشفيل و هو الدافع لي في أول أشهر عمل لي في وظيفتي 

 
للمدارس في أول عملية تعيين تعاونية شهدتها هذه اإلدارة  لقد  نعندما بدأت العمل هنا في هذا الصيف ، لقد تجمعنا سوياً لتعيين أفضل مديري

 .اة كل شيء في إدراتنا التعليمية تحت رؤية إستراتيجية موحدة ذو محا مؤسستناعملية مجتمعية لإلنتقال لقيادتي و التي ستغير من شكل بدأنا 

 .لقد كنتم معنا في كل خطوة في الطريق ، و مساعدتنا في تشكيل طريقنا تجاه التفوق 

 
بين  بدالً من هذا ، هي إتفاقية بينك و بين طفلك و. يل على أنە كتاب للقواعد و القوانين و نحن نفكر بهذه الروح التعاونية ، ال تفكر في هذا الدل

 .مدرسة طفلك و اإلدارة التعليمية 

 
نحن  .أنت و طفلك لكم  حقوق في التعليم ، و كلنا نتشارك في المسؤولية في ضمان أن طفلك يحصل على التعليم عالي الجودة الذي يستحقە 

هذا الدليل يكون بمثابة تعهد و إلتزام أننا سنعمل مع . ة علينا واجب أن نساعد طفلك على النمو أكاديمياً ، و إجتماعياً و عاطفياً كإدارة تعليمي

 .بعضنا البعض لتحقيق هذا 

 
ية و ناء عالقات إيجابإنضباطية ُمصممة لمساعدة الطلبة على ب/جزء من تعهدنا لك أننا سنوفر ثقافة مدرسية إيجابية خالل عمليات تأديبية 

إن تعهدنا أيضاً يشمل إعطاء الطلبة إمكانية الوصول إلى خدمات . ن بهم يالبالغين المهتم/مهارات إجتماعية صحية مع بعضهم البعض و الكبار

 .زية التعليم الخاصة و التي من الممكن أن يحتاجوا إليها مثل خدمات التعليم اإلستثنائي أو خدمات متعلمي اللغة اإلنجلي

 
و ، أرج. في هذا الدليل ، ستجد هذه المعلومات و أكثر بكثير موزعين على بضع عشرات من الصفحات و التي من السهل فهمها و تصفحها 

ذا ه أن توقعوا على ورقة التوقيع و تقوموا بارجاعها ثم احتفظوا بهذا الدليل في أحد األدراج أو على المكتب إلى نهاية بقرائتهابعد أن تقوموا 

 .و عندما يكون لديك سؤال ، يمكنك الذهاب إلى هذا الكتاب أوالً . استعينوا بە كمرجع بينما تمر األشهر و يتقدم العام الدراسي . العام الدراسي 

 .و إذا أردت المزيد فإن مركز معلومات األسرة متاح للمساعدة 

 
 .، و أسرتك و العاملين في المدرسة لتحقيق التفوق لكل األطفال في ناشفيل  بيد معك اسنحظى بعام دراسي رائع معاً و أنا مستعد للعمل يد

 
 بإخالص ،

 
 شون جوزيف. د

 مدير المدارس العام 

v 
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 نموذج التوقيع  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

إلى مدرسة  من فضلك قم بتوقيع نموذج واحد ، الوجە األمامي و الخلفي ، لكل طالب في مدرسة مترو في بيتك و قم بارجاع النموذج

 .كل طالب 

 
 2016-2017لقد تسلمت نسخة من من دليل الوالدين و الطالب لمدارس متروبوليتان ناشفيل العامة للعام الدراسي 

 
 

 

 (أكتب بخط واضح)اسم الطالب 
 
 

 

 (أكتب بخط واضح)مدرسة الطالب 
 
 

 

 (أكتب بخط واضح) اسم أحد الوالدين أو  الوصي 
 
 

 

 التاريخ  الوصي القانوني/توقيع ولي األمر 

 

 
فشلك في توقيع و إرسال النموذج إلى المدرسة ال يخفف من مسؤولية الطالب من اإللتزام بما جاء في دليل الطالب و الوالدين لمدارس : الحظ أن 

 MNPSمترو 

v 
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  نموذج التصريح
 الرجاء كتابة كل المعلومات بخط واضح

 

Student Name (First Name, Middle Name, Family Name)  __________________________________________________________ 
  (االسم األول ، ثم االسم األوسط ، ثم االسم األخير )اسم الطالب 

 

Parent/Guardian (Last Name, First Name, Middle Initial) ___________________________________________________________  
  (االسم األخير ، ثم االسم األول ، ثم االسم األوسط )اسم ولي أمر الطالب 

 

Address العنوان __________________________________________________________

 Apt./Unit   ______________________________  
الوحدة/رقم الشقة    
 

City المدينة ____________________________________________________State _______________ zIP___________________ 
      الكود البريدي الوالية     

   
 

Phone___________________________________________________E-Mail_________________________________________   

        البريد اإللكتروني       التليفون

 

 كما أنني أفهم أن طفلي خاضع لقوانين الحضور اإللزامي. باألسفل يفيد إقراري أنني قرأت و افهم دليل الطالب و الوالدين لمدارس مترو  و اللوائح و السياسات المتضمنة بە  التوقيع

مركز مترو "موظف الُمسند إليە تطبيق القانون قد يحتجز طفلي مؤقتاً و يسلمە لـ، فإن ال للمدرسة وإذا تبين أن طفلي تغيب بشكل غير قانوني عن المدرسة أو إعتاد التغيب عنها بدون إذن

و عالوة على ذلك ، أؤكد على مشاركة طفلي في المجاالت المحددة باألسفل من خالل .  ([Metro School Attendance Center (MSAC" ]للحضور اإللزامي للطالب 

 .األسفل وضع عالمة بجانب المجال الذي أوافق عليە ب

 
 
 

 ال نعم بيان التصريح

 .الحق في تكريم طفلي علنياً، بما في ذلك وسائل اإلعالم  MNPSأعطي مدارس . ا
  

 .اإلذن في تبادل معلومات اإلتصال بطفلي مع ُمجندي الجيش  MNPSأعطي مدارس . ب
  

 .لغرض النشر في وسائل اإلعالم وعلى اإلنترنت ( digitally)رقمي اإلذن في تصوير طفلي أو تسجيل طفلي عن طريق النظام ال MNPSأعطي مدارس . ت
  

 ,بواسطة وسائل اإلعالم أو وسائل إعالم غير تابعة لمدارس مترو ( digitally)توغرافية أو يتم التسجيل لطفلي عن طريق النظام الرقمي وأعطي طفلي السماح أن يؤخذ لە صور ف. ث
  

 .في فحوصات السمع و النظر و الطول و الوزن و ضغط الدم  أعطي طفلي اإلذن بالمشاركة. ج
  

من مكتبة المدرسة و أدرك أن كافة األضرار أو الخسائر التي قد تلحق بالجهاز يجب تسديدها إلى  laptopأعطي طفلي اإلذن أن يستعير جهاز كمبيوتر محمول . ح

 . $600 و ستكون التكلفة القصوى لجهاز الكمبيوتر المحمول. المدرسة 

  

 

 
 

 

   التاريخ   توقع ولي األمر أو الوصي 

v 
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  أفضليات الخروج من الخدمات

  .إذا لم ترد أن يصل طفلك إلى هذه الخدمات  فقط  قم بالتوقيع على الجمل التالية
 .إذا اخترت إحدى أفضليات الخروج من الخدمة ، قم بارجاع النموذج الموقع إلي مدرسة طفلك 

 
 

 

 لخروج من خدمة مكتبات بال حدودنموذج ا

 .السماح لطفلك في الوصول الى برنامج مكتبات بال حدود  عدم رغبتكوقع فقط في حالة 
 

 تمتلك ال. لن يتمكن طفلي من إرسال مواد من المكتبات العامة إلى مدرستە (.  من أجل وصف مفصل 47أنظر إلى الصفحة )أربد أن يُستبعد أبنى من برنامج مكتبات بال حدود 

MNPS فشلك في تكملة و توقيع نموذج الخروج من الخدمة من برنامج مكتبات بال حدود سيشير إلى . تصريحي في أن تُجيز لطفلي الوصول الى برنامج مكتبات بال حدود /إذني

 .أنك تسمح البنك بإستخدام برنامج مكتبات بال حدود 

 

 
   التاريخ  توقع ولي األمر أو الوصي 

 
 
 
 

 MNPSإختيار عدم إستخدام التكنولوجيا في  نموذج

 .معلومات الخاصة باإلدارة التعليمية للمقاطعة الالسماح لطفلك في الوصول الى اإلنترنت و شبكة  عدم رغبتكوقع فقط في حالة 
 

بكات الكمبيوتر في كل أنحاء العالم  و التي ال تمتلك و أنا أفهم بأن اإلنترنت عبارة عن مجموعة من ش.  MNPSلقد قرأت الئحة اإلستخدام المقبول للتكنولوجيا في 

MNPS  كما و إني أفهم بأن . السيطرة على المحتويات الموجودة فيها أو في مواقع اإلنترنت هذهMNPS   سوف تقوم بجهود خالصة لحجب المواد المرفوضة على

لذلك ، فأنا أمنع طفلي من الوصول الى اإلنترنت و . الجهود المحتوى الغير مرغوب فيە كلياً من الدخول إليها ولكن قد ال تحجب هذه  MNPSالمواقع التي يستطيع طالب 

فشلك في تكملة و توقيع نموذج إختيار عدم . تصريحي في أن تُجيز لطفلي الوصول الى اإلنترنت أو شبكة المعلومات /إذني MNPSال تمتلك . شبكة معلومات المقاطعة 

 .ير إلى أنك تسمح البنك بإستخدام اإلنترنت و الشبكات اإللكترونية الخاصة باإلدارة التعليمية للمدارس إستخدام التكنولوجيا سيش

 

 
   التاريخ  توقيع الطالب 

 

   التاريخ  توقع ولي األمر أو الوصي 
 
 
 

 

 نموذج الخروج من خدمة العمل اإلجتماعي المدرسي

 صول الى خدمات العمل اإلجتماعي المدرسي ؟السماح لطفلك في الو عدم رغبتكوقع فقط في حالة 
 

   .ال أعطي لطفلي األذن أن يكون تتوفر لە خدمات العمل اإلجتماعي المدرسي ( من أجل وصف مفصل 47أنظر إلى الصفحة )د أن يُستبعد أبنى من خدمات العمل اإلجتماعي المدرسية يأر

فشلك في تكملة و توقيع نموذج الخروج من خدمات العمل اإلجتماعي المدرسي  . لى خدمات العمل اإلجتماعي في المدرسة تصريحي في أن تُجيز لطفلي الوصول ا/إذني MNPSال تمتلك 

 .سيشير إلى أنك تسمح البنك بالوصول إلى و استخدام خدمات العمل اإلجتماعي المدرسي 

 

 
   التاريخ  توقع ولي األمر أو الوصي 

v 
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  فهرس المحتويات
 
 

 مقدمة

 11 ..................................................................................................................................................................... هدف من دليل الوالدين و الطالب ال

 13  ……………………………………………………………………………………………………………………………………مناخ و ثقافة المدرسة

 13  ……………………………………………………………………………………………………………………… …… مبادئ دليل الوالدين و الطالب

 الحقوق و المسؤوليات

 14 …………………………………………………………………………………………… ……… (FERPA)قانون الخصوصية و الحقوق التعليمية لألسرة 

 15 ……………………………………………………………………………………………………………………………… حقوق و مسؤوليات الطالب

 16 ……………………………………………………………………………………………………………… حقوق و مسؤوليات مديري المدرسة و العاملين

 17 …………………………………………………………………………………………………………………… مسؤوليات مكتب اإلدارة العامة للمقاطعة

 مصادر

 19    ……………………………………………………………………     لكترونية ، مركز معلومات األسرةرة اإلداالرسائل المسجلة لألسر ، بوابة األأ )كن على اتصال 

 20     ………………………………………………………………………………………………( المجلس اإلستشاري لولي األمر ، جامعة الوالدين)كن مشاركاً 

 21    ……………………………………………………… (خط المساعدة المجتمعية ، مركز موارد األسرة ، مراكز الموارد األسرية ، المصادر المجتمعية)تلقى مساعدات 

 للسلوك المتدرج)المتصاعد(اإلستجابات 

 25   ………………………………………………………………………………………………………………………………… تعزيز عالقات إيجابية

 25    ………………………………………………………………………………………………………………………………… نصائح لتهدئة صراع

  25   ……………………………………………………………………………………………………………… مهارات و إستراتيجيات لبناء عالقات إيحابية

 25   …………………………………………………………………………………………………………… ممارسات مدرسية مقترحة لبناء عالقات إيجابية

 25     ……………………………………………………………………………………………………………………………………  مساعدات والدية

 26   …………………………………………………………………………………………………………………………… إستراجيات التدخل للمساعدة

 27   ……………………………………………………………………………………………………………   ممارسات العملية التأديبية للطالب و إجراءاتها

 27  …………………………………………………………………………………………………………………………………  ستجابات لإلنضباطاإل

 28   ……………………………………………………………………………………………………………… جدول العملية التأديبية للقوانين و اإلستجابات

 30 ……………………………………………………………………………………………………………… التدخل للمساعدة و اإلستجابات لسلوك الطالب

 31  ……………………………………………………………………………………………………………………………  قواعد و تعريفات السلوكيات

 العملية التأديبية و اإلجراءات الخاصة بها

 35  ………………………………………………………………………………………………………………………… …  اإلجراءات القانونية التأديبية

 36   ……………………………………………………………………………………………………………………………… عملية اإلستئناف و الطرد

 37   ………………………………………………………………………………………………………  مراكز التعليم البديلة للطالب المطرودين من المدارس

 37  ……………………………………………………………………………………………………………  إتفاقيات لوضع الطالب تحت الرقابة لفترة معينة

  37 …………………………………………………………………………………………………………………………    طلب تعديل لطرد من المدرسة

 سياسات و إجراءات

 39 ………………………………………………………………………………………………………      كترونيةاألجهزة اإلل/اإلستخدام غير المالئم لإلنترنت

 39  ………………………………………………………………………………………………………………………       قانون األحداث مرتكبي الجرائم

 39    ……………………………………………………………………………………………………………… …………………  شروط المالذ اآلمن

 39  …………………………………………………………………………………………………………………… …………    تالتفتيش و المضبوطا
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 40………………………………………………………………………………………………………………… ……………… لقاء القبض على طالبإ

 40…………………………………………………………………………………………… ………………  خيار إختيار المدرسة الغير آمنة و ضحايا العنف
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  مقدمة
 

 هدف الدليل
حسب  2017-2016لقد تم كتابة دليل الوالدين و الطالب لمدارس متروبوليتان العامة لعام 

 .  سياسات مجلس التعليم و القوانين الخاصة بوزارة التعليم في والية تنيسي 

 

و مسؤوليات المجتمع المدرسي و مجموعة من  يشمل دليل الوالدين و الطالب حقوق

 . اإلستجابات التأديبية و سياسات و لوائح مدارس مترو كل أعضاء المجتمع المدرسي

و يتضمن هذا الطالب و أولياء األمور و المدراء و العاملين في المدرسة و مكتب 

تركز . اإلدارة التعليمية لهم حقوق و مسؤوليات و التي تدعم مجتمع مدرسي قوي 

اإلستجابة التأديبية على دعم اإلستجابات اإليجابية و إستراتيجيات التدخل للمساعدة و 

  .الطرد من المدرسة فقط كآخر إجراء تأديبي تلجأ إليە إدارة المدرسة /استخدام الفصل

 

 مناخ و ثقافة المدرسة

دريس و التعليم و التتعرف مدارس مترو المناخ المدرسي على أنە العناصر المتعلقة بالعالقات 

اء مدر .العالقات اإليجابية هامة في خلق مناخ مدرسي إيجابي . و البيئة المحيطة و األمان 

اإلسلوب و التوقعات لكل مجتمع المدرسة ، يمهدون الطريق لكل األعضاء  نيضعوالمدارس 

 . في هذا المجتمع ألخذ خطوات بسيطة لتحسين المناخ المدرسي 

 
 :ها مناخ ثقافة إيجابية سكون لديها المدارس التي ب

 
عالقات إيجابية مع كل أصحاب الشأن ، أولياء األمور ، األوصياء ، الطالب ، و  •

 .المدرسين ، و كل العاملين في المدرسة 

التدريب و توفر المصادر لحل الصراعات بسالم و باحترام ، و استخدام الفصل أو الطرد  •

 .تلجأ إليە المدرسة من المدرسة كآخر إجراء تأديبي  

دعم الطالب للذين يختبرون أزمات عاطفية ، صدمة ، أو تحديات صعبة في بيوتهم و  •

 .مجتمعاتهم 

إنخراط الطالب في أنشطة أكاديمية و  المنهجية و التي تلبي إحتياجاتهم السلوكية و  •

 .األكاديمية 

 .تواصل فعال بين المدارس و الوالدين و المجتمع  •

 .و ُمصانة و التي تظهر بوضوح اإلعتزاز بالمدرسة و حب التعلم بيئات نظيفة  •

 .بيئة تعليمية حيث يشعر كل من الطالب و هيئة العاملين باألمان جسديا و عاطفياً  •

 

 

 مبادئ دليل الوالدين و الطالب 

مبني على  2017-2016إن دليل الوالدين و الطالب لمدارس مترو للعام الدراسي 

توفر هذه المبادئ أساساً هاماً لتوجيە  .موجودة في المربع المظلل الخمس مبادئ ال

 ذهلهإذا خضع الطالب . السلوك سواءاً على المستوى الشخصي أو العالقات الشخصية 

 .فإن البيئة التعليمية في المدرسة ستكون أكثر قوة الخمسة المبادئ 

 

وقات سواء أثناء ساعات الدوام إن دليل الوالدين و الطالب يطبق على الطالب في كل األ

المدرسي أو فوراً بعد أو قبل المدرسة أثناء ركوبهم المواصالت المدرسية التابعة لمترو ، أو 

يمكن أن يخضع . في أي مناسبات تحت رعاية المدرسة و تشمل الرحالت المدرسية 

ي لمدرسالطالب إلجراءات تأديبية من قبل المدرسة إذا كانت تصرفاتهم خارج الحرم ا

تخلق بيئة غير آمنة أو ُمعطلة للتعلم ، أو هدف المدرسة  التعليمي أو تشكل تهديد 

 .المدرسة  يأو موظف/لصحة أو سالمة أو  خير و رفاهة طالب أو طالب و 

 

إذا تم تحديد أن الطالب قد شارك في بلطجة إلكترونية خالل الوقت خارج ساعات المدرسة و 

في مناخ و أمن طالب آخرين في المدرسة ـ فمن الممكن أن تطبق قد أثر السلوك بشكل فعال 

مدارس مترو بعض التدخالت أو اإلستجابات التأديبية المتضمنة في دليل الوالدين و الطالب 

 .الخاص بمدارس مترو 

 

تُدرك مدارس مترو الخطوات اإلضافية التي يجب أن تُتخذ في تأديب الطالب الذين لديهم 

دليل الوالدين و الطالب من المديرين و العاملين في المدارس أن يتبعوا يتطلب . إعاقات 

سياسات مجلس التعليم و القوانين اإلدارية للمدير العام للمدارس و قوانين الوالية و القوانين 

الفيدرالية بخصوص تأديب الطالب الذين لديهم إعاقات ، و يتضمن هذا اإلجراءات التي تتبع 

، القيام بتقييمات ( و هذا ، هل كان السلوك مرتبط بإعاقة الطالب)حقق لتحديد إجتماع الت

 .سلوكية و تطوير خطط للتدخل في المساعدة في تحسين السلوك 

 

إن مدارس مترو ملتزمة باستخدام هذا القانون بشكل عادل دون تمييز مبني على برنامج 

إلثنية ، الهوية الحنسية ، التوجە ، العرق ، الجنس ، ا 504أو خطة  IEPالتعليم الفردي 

.الجنسي ، أو األصل 

 

 خمس مبادئ

1 

2 

3 

4 

5 

أن تبين كلماتي و أفعالي و توجهاتي اإلحترام لنفسي و اآلخرين في 

 .كل األوقات 

أن أسعى إلى أن أصحح األذى الذي تسببت بە لآلخرين في مجتمع 

 .المدرسة 

أن أظهر الفخر في نفسي ، في مستقبلي ، و مدرستي عن طريق وصولي 

ـ و أن ألبس المالبس المناسبة ، و أكون إلى المدرسة في الوقت المحدد 

 .مستعداً على التركيز في دراستي 

ن أسعى دائماَ إلى  الحل األكثر سالماً في حل النزاعات و أحصل على أ

المساعدة من المدرسين ، و المدراء و العاملين في المدرسة عندما أكون 

 .غير قادر على حل هذه الخالفات بنفسي 

 .أن أفتخر بتعزيز بيئة تعليمية آمنة و نظيفة في مدرستي 
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 الحقوق و المسؤوليات
  

 

 (FERPA)قانون الخصوصية و الحقوق التعليمية لألسرة 

وق قانون الخصوصية و الحق"مدارس متروبوليتان ناشفيل العامة ملزمة بالتبليغ سنوياً بـ

 Family Educational Rights and Privacy Act" ]التعليمية لألسرة 

(FERPA ]) يعطي قانون . و بالحقوق التي يمنحها القانون للوالدين و الطالبFERPA 

بعض الحقوق المحددة ( الطالب المؤهلون)سنة  18الوالدين و الطالب أكبر من 

 :و هذه الحقوق هي  .واضعاً في اإلعتبار سجالت الطالب التعليمية 

 
يوماً من اليوم الذي  45ب التعليمية في خالل الحق في فحص و مراجعة سجالت الطال .1

أولياء أمور الطالب المؤهلون يجب . تسلمت فيە المدرسة طلب الوصول إلى السجالت 

طلب مكتوب يحدد ( أو  الموظف اإلداري المناسب)أن يقدموا إلى مدير المدرسة 

 بيرو سيتخذ مسؤول المدرسة تدا. السجالت التعليمية التي يودون أن يفحصوها 

الوصول إلى السجالت و يبلغ ولي األمر أو الطالب المؤهل بوقت و مكان إمكانية 

 .تفحص السجالت 

 

الحق في طلب تعديل في سجالت الطالب و التي يعتقد ولي األمر أو الطالب المؤهل أنها  .2

يمكن للوالدين أو الطالب المؤهلين أن يقدموا طلب للمدرسة . غير صحيحة أو مضللة 

ينبغي عليهم الكتابة إلى مدير المدرسة . أنە غير صحيح أو ُمضلل  نجل يظنوبتعديل س

الجزء من السجل الذين يريدون تغييره ، أو  ن، و بوضوح يحددو( أو اإلداري المناسب)

و إذا قررت المدرسة عدم تعديل السجل بناًء . تحديد لماذا أنە غير صحيح أو مضلل 

هل ، ستبلغ المدرسة ولي األمر أو الطالب المؤهل على طلب ولي األمر أو الطالب المؤ

ويد ولي و سيتم تز. بالقرار و ستحيطە علماً بحقە في عقد جلسة متعلقة بطلب التعديل 

األمر أو الطالب المؤهل بمعلومات إضافية متعلقة بإجراءات عقد الجلسة عند تبليغە 

 .بحق عقد جلسة 

 

مات تعبر عن الهوية الشخصية للطالب الحق في إعطاء تصريح  قبل الكشف عن معلو .3

الكشف عنها  FERPAوتكون متضمنة في سجالت تعليم الطالب ، إال إذا أجاز قانون 

و إحدى الحاالت اإلستثنائية التي تسمح بالكشف عن المعلومات بدون أخذ . بدون موافقة 

ة الموافقة هي الكشف عن المعلومات لمسؤولي المدرسة الذين لهم مصالح تعليمي

مسؤول المدرسة هو الشخص الذي توظفە المدرسة ليكون إدارياً أو مشرفاً . مشروعة 

بما في ذلك الكادر الصحي أو الطبي و أفراد وحدة )أو مدرساً أو فرداً من هيئة الدعم 

؛ أو شخصاً ينتمي إلى هيئة المدرسة ؛ أو شخصاً أو شركة تعاقدت معها ( تنفيذ القوانين

مثل محامي أو مراجع حسابات أو مستشار طبي أو )خاصة  المدرسة ألداء مهمة

؛ أو ولي أمر أو طالب في لجنة رسمية مثل لجنة تأديبية أو لجنة تلقي ( اخصائي عالج

الشكاوي ، أو يساعد مسؤول آخر في المدرسة على أداء مهامە ؛ أو محامياً من إدارة 

المدرسة مصلحة تعليمية  و يكون لدى مسؤولي. القانون ذو مصلحة تعليمية مشروعة 

مشروعة إذا كان المسؤول بحاجة إلى إستعراض سجل تعليمي من أجل تلبية مسؤوليتە 

و عند طلب ذلك ، قد تكشف المدرسة عن . المهنية 

تعليم بدون أخذ الموافقة ، وذلك لمسؤولي إدارة تعليمية مدرسية أخرى حيث السجالت 

اإلدارة التعليمية  FERPAيلزم قانون : أن الحظ. )يطلب أو ينوي الطالب اإللتحاق 

للمدارس بالقيام بمحاولة معقولة لتبليغ ولي األمر أو الطالب المؤهل بطلب السجالت ، 

 (إال إذا أفادت في تبليغها السنوي بأنها تنوي إرسال السجالت بناًء على طلبە

 
خلف المزعومة لت لحق في رفع شكوى لوزارة التربية والتعليم األمريكية حول الحاالتا .4

و إسم و عنوان المكتب الذي يتولى . FERPAالمدرسة عن التقيد بشروط قانون 

 :هما  FERPAاإلشراف على التقيد بقانون 

Family Policy Compliance Office 

U.S. Department of Education 

400 Maryland Avenue, SW 

Washington, D.C. 20202-4605 

 
إذا لم تكن .  FERPAطالب محظور تداولها حسب إرشادات قانون ال سجلالمعلومات في 

تريد أن تفصح مدارس مترو بأي نوع أو كل أنواع المعلومات المحددة باألسفل كمعلومات 

في سجالت طفلك التعليمية دون تصريح مكتوب مسبقاً ، فيجب أن تقوم باخبار مركز 

و المتاح ( نموذج إلغاء الموافقة)ملة معلومات األسرة لمدارس مترو  كتابة أو عن طريق تك

لقد حددت .  2016سبتمبر  1في مركز معلومات األسرة لمدارس مترو في موعد أقصاه 

 :الطالب  سجلمدارس مترو المعلومات التالية على أنها معلومات 

 
 Student’s nameاسم الطالب  •

 Addressالعنوان  •

 Electronic mail addressعنوان البريد اإللكتروني  •

 Photographتوغرافية والصورة الف •

 Date and place of birthتاريخ و محل الميالد  •

 Major field of studyمجال الدراسة الرئيسي  •

 Dates of attendanceتاريخ الحضور  •

 Grade levelالمستوى الصفي  •

 .المشاركة في األنشطة و األحداث الرياضبة المتعارف عليها رسمياً  •

 لألعضاء المشاركين في األلعاب الرياضية الوزن و الطول •

 الشهادات ، مراتب الشرف ، و الجوائز  الفائز بها •

 الهيئة التعليمية التي تم حضورها مؤخراً  •
، أو أي وسيلة فريدة أخرى لتعريف  user IDرقم هوية الطالب ، هوية المستخدم  •

الممكن إستخدام  الشخص تستخدم في األنظمة اإللكترونية و لكن فقط إذا لم يكن من

معرف الهوية للوصول إلى السجالت التعليمية إال عندما تستخدم مع واحد أو أكثر من 

أو أي  password، كلمة المرور  PINالعوامل التي تحقق هوية المستخدم ، مثل الـ 

 .عامل معروف أو  مملوك فقط للمستخدم الُمصرح لە 

أو أي وسيلة فريدة أخرى لتعريف  ، user IDرقم هوية الطالب ، هوية المستخدم  •

بادج الطالب و لكن فقط إذا لم يكن من الممكن إستخدام /الشخص يظهر في بطاقة 

ُمعرف الهوية للوصول إلى السجالت التعليمية إال عندما تستخدم مع واحد أو أكثر 

 password، كلمة المرور  PINمن العوامل التي تحقق هوية المستخدم ، مثل الـ 

 . عامل معروف أو  مملوك فقط للمستخدم الُمصرح لە أو أي 
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 حقوق و مسؤوليات الطالب

 :الطالب لهم الحق في 

تلقي الدعم  و هذا يشمل. التعليم العالي /تعليم يعدهم إلي النجاح في التعليم ما بعد الثانوي  .1

ل فصو اإلرشاد من هيئة المدرسين و منهج قوي أكاديمياً و توقعات مرتفعة في حجرة ال

يجب البدء في إعطاء معلومات على كل اإلختيارات للتعليم العالي من الصف التاسع . 

 .الثانوي على األقل 

تواصل عادل مع المدرسين و اإلداريين ، و توفر عالقة محترمة و آمنة و التي سترعى  .2

 .التقدم األكاديمي ، بينما تخلق بيئة تعليمية آمنة 

 .ومي مجاني و مناسب كما ينص القانون حضور المدرسة و تلقي تعليم حك .3

شكل أي من هي بيئة ال تآنظيف و  ى مبن. يتلقى تعليم في بيئة تعليمية آمنة  و نظيفة  .4

ينبغي أن يشارك الطالب في . خطر على الصحة البدنية أو تعوق القدرة على التعلم 

 .الحفاظ على المدارس نظيفة و آمنة 

 .من قبل الطالب اآلخرين و العاملين في المدرسة  أن يعامل بلياقة و عدل و باحترام .5

يتلقى نسخة مكتوبة من سياسات المدرسة و اإلدارة التعليمية و إجراءاتها في بداية العام  .6

 .الدراسي و يُمنح إمكانية الوصول إلى سياسات و إجراءات خالل العام الدراسي 

ت فيها و يتوقع إستجابة في وق يأتي بالشكاوي أو المخاوف إلى مدير المدرسة أو العاملين .7

 .معقول 

شفهياً و كتابياً بأسباب القرارات التأديبية و إتاحة الفرصة أن يخبر جانبە من  هيتم إخبار .8

 .القصة 

 .يطلب كتابياً شرح ألي شيء في سجالتە التعليمية أو يطعن عليە كتابياً  .9

 .ية القرارات التأديب طعن على/تلقي معلومات حول اإلجراءات المتبعة لتقديم إستئناف .10

 .أن يأتي ولي أمر أو وصي و يحضر اإلجتماعات التأديبية و جلسات اإلستماع المالئمة  .11

حضور أحد موظفي المدرسة أو أحد مديري المدرسة عندما يتم إحضار البوليس و أن  .12

يتم إخبار أحد والديە أو وصي عندما يتم طرح األسئلة على طفلهم من قبل البوليس أو 

 .تحقيقات البوليس فيما عدا المواقف التي تشمل إساءة معاملة األطفال أو إهمالهم  خالل

يكون مشاركاً و لە صوت في السياسات التي تحدد قرارات و التي تؤثر على المدارس و  .13

 .اإلدارة التعليمية 

صحتە البدنية ، أو العاطفية أو  ى الشعور باألمان في المدارس دون خوف أو قلق عل .14

 .ية العقل

 التعليمية للمدارس بطريقة منصفة في اإلدارةتأديب عادل ، بتطبيق سياسات /إنضباط .15

يجب أن تتناسب مستوى العواقب . كل مدرسة 

 سنقوم ببذل المجهود لمساعدة الطالب على حل صراعاتهم  .مع مستوى المخالفة

ذات و هذا يتضمن فواكهة و خضروات طازجة ، و لحوم . طعام صحي في المدارس  .16

 .جودة ، و مشروبات صحية متاحة في الكافيتريا و في ماكينات الوجبات الخفيفة 

 

 :الطالب عليهم المسؤوليات التالية 

 الواجباتمستعدين لحضور الحصص ، و تكملة  نحضور المدرسة يومياً ، و يكونو .1

 .المدرسية حسب أفضل قدراتهم 

عطى من قبل مديري المدرسة و العاملين معرفة و إطاعة قواعد المدرسة و التعليمات التي تُ  .2

 .بها 

أي سلوك خطير أو أنشطة تحدث على أراضي المدرسة أو  عنالمدرسة  ي إخبار موظف .3

 .خارج أراضي المدرسة إذا كان من الممكن أن تتسبب في أوضاع ُمعطلة للتعليم 

 .إحضار  األشياء المسموح بها في المدرسة فقط  .4

 .خص في مجتمع المدرسة التصرف باحترام تجاه أي  ش .5

المداومة على إخبار الوالدين أو الوصي باألمور المرتبطة بالمدرسة و أعطائهم أية أوراق  .6

 .ترسل إلى البيت إلى الوالدين من مدارس مترو 

راء بطرق بناءة ، و حضور اإلجتماعات الهامة التي تؤثر بشكل مباشر على إعطاء اآل .7

راء األمور على المشاركة متى كانت هناك فرصة لآل التعليم و المدارس و تشجع أولياء

 .المجتمعية 

قم باإلبالغ عن زمالئك عندما . مسؤولية أن يكون هناك ضغط إيجابي على زمالء الفصل  .8

المساعدة . يكون في حوزتهم أسلحة أو أي شيء آخر و الذي من الممكن أن يشكل تهديداً 

نة عن طريق إدانة التصرفات المشينة و المهي في خلق بيئة صفية تشجع على التعلم و تدعمە

. 

يوافق الطالب أن يقومون بالبحث . تكملة كل الواجبات بأفضل مجهود و في وقت معقول  .9

،  مثل)عن إختيارات التعليم العالي و  أن يكون لهم المبادرة في أخذ الخطوات الضرورية 

لضمان قدرتهم على ( م ، إلخالمذاكرة من أجل اإلمتحانات ، البحث عن الجامعات بأنفسه

يتشارك الطالب في أهدافهم وخططهم التي يهدفون إليها في . التأهل للطريق الذي إختاروه 

 .التعليم العالي مع عضو من هيئة التدريس 

ير عقابهم بشكل غ/ الطالب الذين يشعرون أنە قد تم تأديبهم. قبول المسؤولية عن أفعالهم  .10

 .باحترام مع أحد المدرسين ليناقشوا هذا  عادل ، يمكنهم إن يتواصلوا

عند . التعرف على المدرسين و إحترام المدرسين و المديرين و العاملين في اإلدارة  .11

 .الضرورة ، سيوفر للطالب النقد البناء في الوقت المناسب و دون خجل أو إحراج 

 .يتحملون و زمالئهم مسؤولية التنظيف في المدرسة  .12

 .م صحي عندما يعرض عليهم إختيارات مختلفة يقومون بإختيار طعا .13
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 قوق و مسؤوليات الوالدين و األوصياءح

 :ألولياء األمور و األوصياء الحق في 

 .المساهمة بفاعلية في تعليم أطفالهم  .1

 .أن يعامل بلياقة و عدل و باحترام من قبل الطالب اآلخرين و العاملين في المدرسة  .2

 :تي واصل و معلومات فيما يتعلق باآليتلقوا صورة من صور التأن  .3

 السياسات و اإلجراءات الخاصة بالمدرسة و اإلدارة التعليمية  •

 التقارير السلوكية و تقارير التقدم األكاديمي  •

 .إجراءات تأديبية  و/أواإلخطار الفوري ألي سلوك معطل  •

حة انظر صف)معلومات حول خطوات اإلجراءات القانونية لإلجراءات التأديبية  •

35) 

 طرق لتحسين األداء األكاديمي و السلوكي للطالب  •

 خدمات للطالب متعلمي اللغة اإلنجليزية و الطالب الذين لديهم إعاقات •

 خدمات الترجمة •
 

 :أولياء األمور و األوصياء عليهم المسؤوليات التالية 

إلى المدرسة بشكل منتظم و يأتون إلى المدرسة في  ونحضريالتأكد من األطفال  .1

 .الميعاد المحدد و عندما يغيب األطفال عن المدرسة يرسلون مالحظات بسبب التغيب 

من فضلك أنظر إلى سياسات مدارس مترو في الحضور اإللزامي و التغيب و التهرب 

 .من المدرسة 

قدوة ألوالدهم و يتكلموا مع أوالدهم كدعم مدارس مترو عن طريق أن يقدموا أنفسهم  .2

المتوقع فيها و ينقلوا لهم قيمة التعليم من خالل الكلمات و  عن المدرسة و السلوك

 .األفعال 

ء أثناالتعامل باحترام و لياقة مع موظفي المدرسة و أولياء األمور اآلخرين و الطالب  .3

السلوك الغير مالئم من . على أراضي المدرسة و خالل األنشطة المدرسية  تواجدهم 

. المدرسة و أراضي المدرسة أو أنشطتها  الممكن أن يتسبب في حظر الوصول إلى

 .أو الوصي كتابياً /سيتم إخبار الوالدين 

إعطاء المعلومات الُمحدثة عن كيفية التواصل معي إلى مدرسة كل طفل من  .4

تقديم كل األوراق . سنوياً أو عندما تتغير هذه المعلومات  ةأطفالي على حد

فال أو أي ظروف خاصة في وقت القانونية إلى المدرسة المتعلقة بحضانة األط

 .معقول 

لكي يقوموا بعمل الواجب البيتي فيە أو يسمحوا لهم  اأن يعطوا أطفالهم مكان .5

 .المشاركة في برامج ما بعد المدرسة و التي تسمح بتكملة الواجب البيتي فيها ب

تشجيع الطالب على المشاركة في األنشطة الالمنهجية و التي تعزز النمو العاطفي و  .6

 .اإلجتماعي في مجاالت الفنون اإلبداعية و الموسيقى و المسابقات الرياضية 

العمل مع مديري المدرسة و موظفيها  في التعامل مع أي مشاكل أو شكاوى أكاديمية  .7

 .أو سلوكية و التي من الممكن أن يواجهها أطفالهم 

الطالب  الوالدين و قراءة سياسات المدرسة و اإلعتياد على قوانين مجلس التعليم و دليل .8

. 

 فيها حقوق و مسؤوليات مديري المدرسة و العاملين

 :المدارس و الموظفون لهم الحق في  ومدير

بلياقة و عدل و باحترام من قبل الطالب و الوالدين أو األوصياء و  معهم عاملالت  .1

 .الموظفين اآلخريين في المدرسة 

 .العمل في بيئة آمنة و منظمة  .2

المشاغل و المقترحات و الشكاوي إلى مكتب اإلدارة التعليمية /  توصيل المخاوف .3

 .لمدارس مترو  و تلقي اإلستجابات في وقت مناسب 

 .تلقي تدريب و تطوير مهني داعم  .4

 .تلقي المصادر الضرورية لتوصيل تدريس ذات جودة عالية  .5

 

 :ن فيها عليهم المسؤوليات التالية والمدرسة و العامل ومدير

ى العمل يومياً و الدقة و استخدام خطط تعليمية جيدة و  خالقة كل الحضور إل .1

 .يوم 

الحفاظ على المدرسة منظمة و آمنة باستخدام اإلستراتيجيات الوقائية و اتباع دليل  .2

 .الوالدين و الطالب الخاص بمدارس مترو 

 يحترم الطالب و أولياء األمور و األوصياء و يتعامل معهم بلياقة و يخدم كقدوة .3

 .يحتذى بها بين الطالب 

المحافظة على تبليغ الوالدين بالتقدم األكاديمي و السلوكي ألطفالهم و خلق فرص  .4

 .هادفة و حقيقة لمشاركتهم و تقديم التواصل المنتظم بالغة يفهمونها 

يكون على معرفة بسياسات مجلس التعليم و القوانين و القواعد و يطبقها بشكل أن  .5

 .مستمر و بعدل 

عرفة بالقوانين الفيدرالية و قوانين الوالية بشأن العملية التأديبية للطالب الذين لديهم الم .6

 .إعاقات 

يوصل السياسات و التوقعات و المخاوف و يستجيب للشكاوى أو المشاغل من أن  .7

 .الطالب و أولياء أمورهم أو األوصياء في وقت معقول و بلغة يستطيعون فهمها 

الون إلى اللجان المناسبة و اإلدارات و المكاتب و األقسام و يتأكد من أن الطالب يح .8

 .الوكاالت و المنظمات عندما يكون هناك إحتياج للدعم الخارجي 

يابات غ)تقديم فرص للطالب لتعويض األعمال التي فاتتهم في حالة الغياب بعذر  .9

لعمل االطالب ألسباب تأديبية ينبغي أن توضع في اإلعتبار ليتاح للطالب تعويض 

 ( .الذي فاتە

 .المشاركة في فرص التطوير المهني المطلوية  .10

اإلنتفاع من المؤسسات المجتمعية لدعم اإلحتياجات الفردية للطالب و أسرهم الذين  .11

 .ات من المجتمع المدرسي بتلقون الخدم
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 مسؤوليات مكتب اإلدارة العامة للمقاطعة

 :مسؤولية إن موظفي مكتب اإلدارة التعليمية عليهم 

التعاون مع المجتمع المحلي لخلق و تطبيق السياسات و اإلجراءات التي تعزز مدارس  .1

ذات كفاءة عالية و التي تكون آمنة و  تؤدي إلى نجاح الطالب ، و الموظفين و كل 

 .المجتمع المحلي 

ضمان أن كل المدارس لديها المصادر و القيادة الداعمة لدعم و المحافظة على نجاح  .2

 .طالب و المدرسة ال

كل العاملين في المدرسة و مديري المدرسة و الطالب و ل حماية الحقوق القانونية  .3

 .أولياء األمور و األوصياء 

التعامل بلياقة و إحترام و بعدل مع كل الطالب و أولياء األمور و كل العاملين في  .4

 .المدرسة و مديري المدرسة 

 .وعة لتلبية اإلحتياجات الفردية للمدارس تقديم مناهج ذات قاعدة عريضة و متن .5

 .ضمان الحقوق القانونية للطالب الذين لديهم إعاقات  .6

 .تقديم موظفين ُمدربين لتلبية إحتياجات الطلبة  .7

تقديم دعم و تطوير مهني و تدريب لمديري المدارس و موظفي المدارس حتى  .8

 .يساعدوا في دعم الطالب 

لوفاء بمسؤولياتهم التأديبية كما هي معرفة في دليل دعم مديري المدارس و الموظفين ل .9

 .الوالدين و الطالب 

 .إخبار الوالدين مسبقاَ قبل تنفيذ إجراء تأديبي لفصل أو طرد الطالب خارج المدرسة  .10
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  مصادر 
 

 كن على إتصال

 مركز معلومات األسرة

للتعليقات و المعلومات و األسئلة و اإلقتراحات من فضلك تواصل مع مركز معلومات األسرة 

أو عن طريق الدردشة الفورية  615 -259- 4636عن طريق اإلتصال التليفوني على الرقم 

مين في أسفل الصفحة إلى الي chat boxعلى اإلنترنت مع أحد الموظفين عن طريق نقر الـ 

و يمكنك أيضاً أن ترسل لنا  www.mnps.orgفي الموقع اإللكتروني لإلدارة التعليمية   

 . FamilyInfo@mnps.orgبريد إلكتروني على العنوان اإللكتروني  

 
مساءاً ،  5:30اعة صباحاً إلى الس 6:30ساعات اإلتصال بمركز معلومات األسرة من الساعة 

 .من يوم االثنين إلى الجمعة خالل أيام المدارس العادية 

 
صباحاً  8:00خالل اإلجازات المدرسية أو العطالت الصيفية تكون خدمات التليفون من الساعة 

 . مساءاَ  4:30لى ا

 

 المعلومات على اإلنترنت

يحتوي على معلومات في موضوعات كثيرة  www.mnps.org موقعنا اإللكتروني

تتضمن قوائم الطعام المدرسي و المتطلبات األكاديمية و قائمة بالمدارس و إيجاد 

 .المدرسة التابع لها حسب منطقة سكنك و معلومات عن المواصالت 

 

 الرسائل التليفونية الُمسجلة

 .ة األسر باألخبار و المعلومات الهامة تستخدم مدارس مترو نظام مكالمات مسجلة لمشارك

سوف تتسلم مكالمات ُمسجلة من اإلدارة التعليمية للمدارس و  من المدارس التي يحضر 

إذا لم تكن تتسلم أي مكالمات ، من فضلك اتصل بمركز معلومات األسر على . فيها أطفالكم 

رقم تليفونك ، اتصل إذا تغير . لكي تقوم بتحديث معلوماتك  615 - 259 -4636الرقم 

بمركز معلومات األسر لكي تقوم بإعطائهم رقمك الجديد لضمان إستمرارك في تلقي 

 .الرسائل التليفونية و مكالماتنا 

 

 البوابة اإللكترونية ألسر مترو 

البوابة اإللكترونية ألسر مدارس 

مترو  هي أداة تستخدم شبكة 

 اتبقوالمعلومات و تساعدكم على أن 

ل مستمر مع ما يحدث على تواص

 .في حجرة طفلك الدراسية 

 

ات ية للمشروعئتمكن األسر من رؤية درجات الطالب الحالية ، الواجب البيتي ، المواعيد النها

 .، معلومات عن الحضور و الغياب ، معلومات تأديبية و أكثر من ذلك بكثير 

 
لبريد اإللكتروني تسمح بقدر أكبر من التواصل بين األسر و المدرسين من خالل ا

 .و الرسائل و الرسائل التنبيهية عبر التليفون المحمول ( اإليميل)

 
إلى جانب بعض  GradeSpeedتحل البوابة اإللكترونية لألسرة محل برنامج 

الوظائف التي توفرها المواقع اإللكترونية للمعلم و المدرسة ، تقدم أيضاً العديد من 

ن متاحة لألسر من خالل أي من الخدمات التي المميزات الجديدة و التي لم تك

 .كانت تقدم سابقاً 

 

 .المحمول  هي متاحة على اإلنترنت و أيضاً يمكن تصفحها من خالل التليفون

 

 

 قم بتنزيل برامجنا على الهاتف المحمول

مدارس مترو لديها برنامج جديد و يمكن تنزيلە مجاناً في كال من متجر جوجل أو أبل 

ابحث عنا عن طريق كتابة  Apple and Google storesي  اإللكترون

Metropolitan Nashville PS  . عندما يتم التنزيل يمكنك أن تختار المدارس

دم يق. التي تريد أن تتبعها و تتمكن من تلقي رسائل و معلومات من هذه المدارس 

لمدارس التي معلومات و اخبار ا app( يلاالموب) البرنامج على التليفون المحمول 

تنشر على المواقع اإللكترونية و  مواقع التواصل اإلجتماعي إلى جانب نصائح و 

 .قوائم الطعام في المدرسة و أشياء أكثر بكثير  

 

أتصل بمدارس مترو 
MNPS البريدالعنوان : 

Metro Nashville Public Schools 
2601 Bransford Ave. 
Nashville, TN 37204 

 الموقع اإللكتروني 
www.mnps.org 

www.mnpschildrenfirst.com 

www.onpubliceducation.com 

 Faceboo فيس بوك
  /Phone www.facebook.com التليفون

(615) 259 - 4636 MetroSchools 

 Fax الفاكس
(615) 214- 8897 

 Twitter تويتر
MetroSchools@ 

 Email البريد اإللكتروني
FamilyInfo@mnps.org 

 Instagram إنستجرام
MetroSchools@ 
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 كن مشاركاً 

 إدارة األسرة و الشركاء من المجتمع المحلي 

المدارس و إن مهمتنا هي تحسين النجاح األكاديمي للطالب عن طريق تمكين كل األسر و 

 .المجتمعات المحلية من خالل المشاركة الفّعالة و التعاونية 

 

 المجلس اإلستشاري ألولياء األمور

ن وباإلضافة إلى مشاركة أولياء األمور في المدارس ، فإن كل أسر مدارس مترو مدعو

ية و مللمشاركة في المجلس اإلستشاري ألولياء األمور على مستوى المقاطعة و اإلدارة التعلي

لتنشيط و تنظيم و تعبئة أولياء األمور ليشاركوا في تعليم  PACقد تم إنشاء الـ .  PACيدعى 

أطفالهم مدى الحياة إلى جانب المساعدة في تحديد العقبات لمشاركة أولياء األمور و العمل 

 .موظفي مدارس مترو لتخفيض أو إزالة هذه العقبات 

 
للوالدين  اإستشاري امجلس 14هناك . العام الدراسي  اربشكل منظم على مد PACالـ  يجتمع

 :مجموعات المدارس التالية  PACيتضمن الـ .  Clusterموزعين على حسب الـ 

)clusters): Antioch, Cane Ridge, Glencliff, Hillsboro, Hillwood, 

Hunters Lane, McGavock, Maplewood, Overton, Pearl-Cohn, 

Stratford, Whites Creek, Magnet, and Charter . 

يمكنهم المشاركة في  clusterأولياء األمور و األوصياء الذين لديهم طالب في أكثر من 

هذه اإلجتماعات مفتوحة لمشاركة كل أولياء األمور في مدارس . متعددة  PACمجالس 

سبات لمنامترو و تنعقد لمناقشة موضوعات ذات اإلهتمام المشترك و المشاغل و التحضير ل

و ( مجموعة المدارس التابعة للمدرسة الثانوية في المنطقة) Clusterالتي تقام في الـ 

 .المبادرات و مقابلة مدراء المدارس 

 
مجلس اإلستشاري للوالدين اليحضروا ليختار ُممثليە  PACكل مجلس من مجالس الـ 

ر مع مدير المدارس و الخاص بالمدي PACيتقابل مجلس . الخاص بالمدير العام للمدارس 

 .اإلدارة التعليمية  ىمستومدراء آخرين في مدارس مترو لمناقشة المشاغل على 

 
تواريخ و مواعيد اإلجتماعات يتم نشرها على الموقع اإللكتروني لإلدارة التعليمية 

:www.mnps.org. 

 
مديرة  Molly Sehringك ، رجاءاً تواصل مع لمزيد من المعلومات أو لكي تشار

الشراكة بين األسرة و المجتمع المحلي على البريد اإللكتروني 

molly.sehring@mnps.org. 

 

 Parent Organizationمجلس األباء 

رأي في السياسة و االجراءات  واحد من أهم المميزات للمشاركة الوالدية هي أن يكون لك

إن أفضل وسيلة ألولياء األمور . خالل مجموعات الوالدين على مستوى المشاركة المدرسية 

راء إيجابية من خالل مجلس الوالدين و آأن يتحضروا للمشاركة في مدرستهم حتى يعطون 

 إليجاد مجلس الوالدين و. في كل مدرسة ( PTO ، PTA ، PTSO)أولياء األمور 

 .المدرسين في مدرستك ، تواصل مع المكتب الرئيسي لمدرسة طفلك 

 

 مختصّي المشاركة الوالدية

في  ضمن العاملين يخدم كل منهم ( FIS)لمشاركة األسرة  امختص 12مدارس مترو لديها 

cluster  إن دور الـ . مختلف في المقاطعة التابعة لإلدارة التعليميةFIS ( أخصائي مشاركة

يخدم العائالت عن طريق تقديم الدعم المباشر وو يجعلهم أكثر مشاركة و في  أن( األسر

 : FISفريق الـ . مدارسهم 

 

ة عن كيفيلي حالميوفر ورش عمل ألولياء األمور و العاملين في المدارس و المجتمع  •

 المشاركة في المدرسة 

 .تساعد األسر على الدفاع عن و مناصرة الطالب  •

 ر القيادي للوالدين في المدرسة و تعمل على دعم الدو •

ربط شركاء المجتمع المحلي و  FISباإلضافة إلى ذلك ، يساعد الـ 

 .المتطوعين بالمدرسة 

 

 Community Achievesنجاحات المجتمع 

هي مبادرة من المجتمع المحلي و المدارس و تقودها  Community Achievesإن 

على األكاديميات ،  Community Achievesتركز المدرسة التي بها . مدارس مترو

كون سي. الصحة ، الخدمات اإلجتماعية ، و تنمية الشباب لتحسين الظروف المؤدية للتعلم 

هناك مدير في الموقع و الذي سيأتي بالعديد من الشركاء لتقديم مجال واسع من الدعم و 

 من الممكن أن تكونأمثلة للمصادر التي . الفرص لألطفال و الشباب و األسر و المجتمعات 

منافذ توزيع الغذاء ، مراكز موارد األسرة ، مخازن : متاحة من خالل هذا الدعم هي كاألتي 

 .للمالبس ، فرص بعد المدرسة ، و دروس للكبار 

 

 المدارس المشاركة
Antioch High School 
Antioch Middle Prep  
Bailey Middle Prep  
Buena Vista Elementary 
Cole Elementary  
Creswell Middle Prep 
DuPont Hadley Middle Prep 

Glencliff High School 

Gra-Mar Middle Prep 

Hunters Lane High School 

Inglewood Elementary 

Jere Baxter Middle Prep 

Joelton Middle Prep 

Madison Middle Prep 

Maplewood High 

McKissack Middle Prep 

Napier Elementary 

Pearl-Cohn Entertainment Magnet High  

Two Rivers Middle Prep 

Tusculum Elementary 

Whitsitt Elementary 

Wright Middle Prep 

 
: لكي تحصل على قائمة ُمحدثة للمدارس ، يُرجي زيارة 

www.communityachieves.org 

 

 Parent Universityجامعة الوالدين 

رنامج يتيح الب. إن برنامج جامعة الوالدين مصمم لمساعدة أولياء األمور في دعم تعليم أطفالهم 

ول على فرصة فريدة ألولياء األمور و المدارس و المجتمع ليصبحوا مشاركين سوياً الحص

Parents Universityجامعة أولياء األمور  يقدم برنامج. في التعليم 
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تدريب و معلومات و مصادر للوالدين و مقدمي الرعاية و التي سوف تساعد الوالدين في 

ر يدعم أيضاً البرنامج و يُمكن أولياء األمو. حياة أطفالهم  المسؤوليات األساسية في التأثير على

 .عن حقوق تعليم أطفالهم و لتحسين المدرسة و المجتمع المحلي ن يمدافعليصبحوا قادة و 

المتاحة في جامعة الوالدين ، و قم بطلب  الدروسعلى طلع المزيد من المعلومات ، 

 Parentو ابحث عن  www.mnps.orgجلسة ، قم بزيارة موقعنا اإللكتروني 

University  أو جامعة الوالدين 

 

 تلقي المساعدات

 خط مساعدة المجتمع

واحد من أسهل الطرق للحصول على المساعدة هي أن تتصل بخط المساعدة خدمات 

تصال ، سيرد عليك عندما تقوم باإل 1-1-2المجتمع في تنيسي عن طريق اإلتصال بالرقم 

شخص مدرب على المساعدة عندما ترتب لە إحتياجاتك ، و من ثم سيعطيك أرقام تليفونات و 

 .عناوين لألماكن القريبة إليك و التي من الممكن أن تحصل على مساعدة منها 

 

 Clusterمدارس الفريق الدعم لمجموعة 

تأمين  الخدمات التي  يعمل على Cluster Team في مجموعة مدارسإن فريق الدعم 

باإلضافة إلى ذلك ، فإن فريق الدعم . يحتاجها الطالب و تتجاوز إمكانيات و موارد المدارس 

العنقودي يخدم كمنظم و موجە للخدمات حتى يمنع حدوث إزدواجية في المجهود و حتى ال 

 لمدارسفي مجموعة افريق الدعم . يُترك بعض األطفال دون خدمات مما يؤدي إلى رسوبهم 

Cluster Team  يتكون من متخصص في التدخل في التهرب من المدرسة ، و األخصائي

كي و موظفين آخرين يقومون اإلجتماعي ، و أخصائي تشارك العائلة ، و األخصائي السلو

 .بتوصيل الخدمات إلى العائالت ، و المدارس لدعم بيئة التعليم 

 خدمات العمل اإلجتماعي المدرسي

إن إدارة العمل . دمات اإلجتماعية في كل مدرسة من مدارس مترو  توجد الخ

ي ف. اإلجتماعي ملتزمة لمساعدة الطلبة أن يصلوا إلى أعلى تحصيل أكاديمي ممكن 

األخصائيين . بعض األوقات تكون هناك مشاكل شخصية تتداخل مع تعلم الطالب 

 للطالب خالل اليوم بتوفير إستشارات مجانية نسيقومواإلجتماعيين في المدرسة 

كل السجالت المتعلقة بجلسات الطالب مع . المدرسي في نفس المكان في مدرستهم 

 .تحفظ في سرية تامة فيما عدا ما هو ملزم من قبل القانون  األخصائي اإلجتماعي 

 

 مراكز الموارد لألسرة

أسرهم  ة و الخير للطالب ويملتزمة بزيادة الرفاه( FRCs)مراكز الموارد األسرية 

كل مركز موارد لألسرة هو عبارة عن شراكة بين مقدمي الرعاية الصحية و . 

 الدينيةمقدمي الخدمات اإلجتماعية و األعمال التجارية و المدارس و المؤسسات 

 .، الكل يعمل معاً لبناء مجتمع قوي و تلبية إحتياجات المنطقة أو الحي 
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 مراكز الموارد لألسرة

 اإلتصالاألماكن و معلومات 
 

 
Antioch High School 

1900 Hobson Pike – Portable #18  

Lead Agency: PENCIL Foundation  

Telephone: (615) 641-5400 Ext. 2010 

 
Bethlehem Centers of Nashville 

1417 Charlotte Avenue 

Lead Agency: Bethlehem Centers of Nashville  

Telephone: (615) 329-3386 Ext. 119 

 
Bordeaux Pre-K Center 

1910 South Hamilton Road 

Lead Agency: PENCIL Foundation  

Telephone: )615(291-6355 Ext.101 

 
Cole Elementary School 

5060 Colemont Drive 

Lead Agency: Family & Children’s Services  

Telephone: )615(333-5043 ext. 1815 

 
Edgehill Family Resource Center 

1001 Edgehill Avenue 

Lead Agency: Organized Neighbors of Edgehill  

Telephone: (615) 256-4617 

 
Fall-Hamilton Elementary School 

510 Wedgewood Avenue 

Lead Agency: Family and Children Services  

Telephone: )615(291-6380 ext. 8 

 
Glencliff High School 

160 Antioch Pike 

Lead Agency: PENCIL Foundation  

Telephone: )615(333-5070 ext. 301 

 
Madison Middle Prep 

300 Old Hickory Boulevard 

Lead Agency: PENCIL Foundation  

Telephone: )615(254-1791 Ext. 213 

 
Martha O’Bryan Center 

711 South Seventh Street 

Lead Agency: Martha O’Bryan Center  

Telephone: )615(254-1791 Ext. 213 

 
Maplewood High School 

401 Walton Lane 

Lead Agency: PENCIL Foundation  

Telephone: )615(262-6770 Ext. 1100 

C. E. McGruder Family Resource Center 

 
Napier Elementary School 

60 Fairfield Avenue 

Lead Agency: Family & Children’s Service  

Telephone: )615(291-6400 x 655376 

 
Park Avenue Elementary School 

3703 Park Avenue 

Lead Agency: Family and Children Services  

Telephone: ()615(298-8412 ext. 659159 

 
Pearl-Cohn Entertainment Magnet High School 

904 26th Avenue North 

Lead Agency: Family and Children Services  

Telephone: )615(329-8150 x 1121 

 
Salvation Army/Magness Potter Center 

611 Stockell Street 

Lead Agency: The Salvation Army/Red Shield 

Family Initiative 

Telephone: )615(255-0554 

 
South Nashville Family Resource Center 

4928 Edmonson Pike 

Lead Agency: Catholic Charities  

Telephone: )615(834-1944 

 
St. Luke’s Community House 

5601 New York Avenue 

Lead Agency: St. Lu e’s Cummunity Huuse  

Telephone: ()615(350-7893 

 
Tusculum Elementary School 

4917 Nolensville Road, Portable 17 

Lead Agency: PENCIL Foundation  
Telephone: )615(333-5179 ext.15
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 موارد مجتمعية لطالب مدارس مترو
 
 

Big Brothers/Big Sisters of Middle TN 

عام بارشاد مستمر يُركز على ثالثة  18إلى  5متطوعون يخدمون الطالب من سن 

طموحات أعلى ، ثقة أكبر ،  عالقات أفضل ، تجنب السلوك : نتائج 

 . ، و النجاح التعليمي ( المجازف)الخطر

 
1704 Charlotte Ave, Suite 130, Nashville, TN 37203; 

 (615) 329-9191; www.mentorakid.org 

 
Boys and Girls Club of Middle TN 

تقدم النوادي برامج منظمة للشباب في رعاية ما بعد المدرسة و البرامج الصيفية في 

 أماكن في وسط تنيسي 7

 
1704 Charlotte Ave, Suite 200, Nashville, TN 37203; 

(615) 833- 2368;  www.bgcmt.org 

 
Boy Scouts of Middle TN 

سنة بالعديد من  20نخدم الشباب المحلي من الصف األول اإلبتدائي إلى سن 

طواقم و  Boy Scouts( كشافة لألوالد )و   Cub Scoutsالبرامج و تشمل 

 Exploring Postsو    co-ed Venturing Crewsالمختلطة  المغامرة

 
3414 Hillsboro Pike, Nashville, TN 37215; 

 (615) 383-9724 www.mtcbsa.org 

 
Charles Davis Foundation 

برامج متكاملة و تشمل دروس تقوية ، تنمية رياضية ، اإلعداد للعمل ، 

 .تنمية ثقافية و إقتصادية 

 
615 Main St, Nashville, TN 37206; 
(615) 254-0396; www.charlesdavisfoundation.org 

 
East Nashville Hope Exchange 

تخدم طالب المرحلة اإلبتدائية بتقديم برامج خالل فترة الصيف أو برامج تقدم 

 .لدراسية و التي تقوي من مهاراتهم في القراءة والكتابة أثناء السنة ا

 
419 Woodland St, Nashville, TN 37206; (615) 254-3534; 
www.enhopeexchange.org 

 
Girls on the Run 

في  و ألعاب للبنات تدريس المهارات الحياتية من خالل دروس تفاعلية و ديناميكية

تقدم البرامج للطلبة في المدارس اإلبتدائية و . الصفوف من الثالث إلى الثامن 

 . لمسافة خمسة كيلومتر يجرين مع رفيقاتهناإلعدادية المجاورة و تختم بالبنات 

 
1451 Elm Hill Pike, Suite 110, Nashville, TN 37210; 
(615) 356- 4829 ;www.gotrmiddletn.org 

 

 
Girl Scouts of Middle TN 

خدمة البنات من صف الروضة إلى الصف الثاني عشر ، تبني هذه البرامج الثقة بالنفس و 

تشمل البرامج و لكنها ليست قاصرة على ، العيش بطريقة صحية ، .  الشجاعة و الشخصية 

 (العلوم ، التكنولوجيا ، الهندسة ، الرسم ، و الرياضيات) STEAMلمية القيادة ، المواد الع

 .و تعلم الشئون المالية 

 
4522 Granny White Pike, Nashville, TN 37204;      

 (615) 383-0490 www.gsmidtn.org 

 
Harvest Hands 

ة غير الهادفة للربح و القائمة على أسس عقائدية تقدم برنامج المنظمات المجتمعية للتمني

emPower Sports Program  و أيضاُ برامج للرعاية بعد المدرسة  و برنامج ،

 .صيفي ، و أيضاً توجيە و تنمية روحية و فرص مشاريع إجتماعية للشباب 

 
424 Humphreys St, Nashville TN 37203; 

(615) 499 – 4963 ; www.harvesthandscdc.com 

 
Martha O’Bryan Center 

شهر إلى ما بعد المدرسة الثانوية و تشمل البرامج ، و لكنها ليست أ  6خدمة األطفال من سن 

قاصرة على ، مركز تعلم مبكر ، التعلم المطول ، إستشارات ، تنمية قيادية و استكشاف 

 .للجامعات و الكليات 

 
711 S 7th St, Nashville, TN 37206; 
 (615) 254- 1791 www.marthaobryan.org 

 
NAZA - Nashville After Zone Alliance 
يقدم برنامج نازا برامج ما بعد المدرسة بالمجان و عالية الجودة و التي تقدم دعماً أكاديمياً و 

8إلى  5نتائج خالقة لطالب مدارس مترو للصفوف من    

 
615 Church St, Nashville, TN 37219; 

(615) 880- 2109; www.nashvillez.org 

 
Oasis Center 

األزمات و :  فردياً و متفرداً في ثالث أقسام رئيسية و هي 19برنامجاً  Oasisيقدم برنامج 

شباب في وكاالت لل 9الخدمات اإلسكانية ، إشراك الشباب و العمل  ، الربط بالكليات  يوجد 

 Youth Opportunity Centerمركز فرص الشباب 

 
1704 Charlotte Ave, Suite 200, Nashville, TN 37203; 
(615) 327- 4455 ;www.oasiscenter.org 
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Rocketown 

مبنى لتوعية الشباب و هو قائم على أسس عقائدية و يشمل استديو للتسجيل ، 

حديقة للتزحلق ، أنشطة لفترة ما بعد المدرسة ، معسكر صيفي ، حجرة للرسوم 

 .كثر بكثير الفنية و أ

 
601 S 7th St, Nashville, TN 37210; 

)615(843-4001 ;www.rocketown.com 
 

Southern Word 
و ورش عمل ، و إنتاج  spoken word residenciesتتاح فرص مثل   

موسيقي و كتابة أغاني ، ُكتاب في المدارس ، و برنامج الشباب الشاعر يدمج 

 .الشباب في األدب و أداء الفنون 

 
1704 Charlotte Ave, Suite 200, Nashville, TN 37203; 

www.southernword.org 
 

Urban League of Middle Tennessee 
برنامج مشروع اإلستعداد و الوصول إلى الكلية و الذي يخدم طالب المرحلة 

ة التنمية األكاديمية ، و التنمي: الثانوية و يتألف من ثالثة عناصر رئيسية 

 .عية ، و الوعي بالعالم و الثقافات اإلجتما

 
50 Vantage Way, Suite 201, Nashville, TN 37228; 

)615(254-0525 ;ul-mdtn.iamempowered.com 

YMCA Youth Development Center 

 ، Latino Achievers ، Black Achievers ، Reachتتضمن البرامج 

Rise ، SEAL Team  و ،STEP Up 

 
1021 Russell St, Nashville, TN 37206; 

)615(255-9622 ; www.ymcamidtn.com/usydc 
 

Youth Encouragement Services 
من خالل برامج مثل دروس التقوية ، المعسكر الصيفي ، بطوالت الدوري في 

لعبة كرة السلة ، التدريب على المهارات الوظيفية ، و أنشطة أخرى ترفيهية و 

من خالل ثالثة  18إلى  6تخدم الشباب من سنة  YESثقافية ، إن منظمة 

 .مراكز مجتمعية 

 
521 Russell St, Nashville, TN 37211; 

)615(315-5333 
 

Youth Life Learning Center 
العمل مع الشباب و األسر ببرامج تتضمن أنشطة لفترة ما بعد المدرسة و 

 .خدمات إجتماعية في ثالثة مواقع في أنحاء المدينة 

 
4402 Tennessee Ave, Nashville, TN 37203; 

)615(333-7672 ;www.yllc.org 



  25س مترو  الطالب و الوالدين لمداردليل 

  )المتصاعد(للسلوك المتدرجاإلستجابات  
 

 تعزيز عالقات إيجابية

و نا تمعاتجمعندما تخلو . قات اإليجابية تساعد األطفال على التعلم تُظهر اإلبحاث أن العال

مدارسنا و بيوتنا من الخوف و الغضب و المسببات األخرى للتشتيت ينمو و يتطور أطفالنا 

نحن نعرف أنە من المرجح أن ينجح الطالب عندما يشعرون باإلتصال . على نحو أفضل 

ة للتصرف بطريقة تتسبب في تعطيل بيئة أقل عرض نيكونوباآلخرين في مجتمعهم و 

 جعوا المرجع اآلتيالمزيد من المعلومات في هذا الموضوع ر. )المدرسة 

 Bunnie Bernard’s “Fustering Resiliency in Kids” and Rubert 

Blum’s “A Case fur Schuul Cunnectedness,” Educatiunal 

Leadership, April 2005) 

 

 عنصائح لتهدئة صرا
انصت جيداً باهتمام مخلص لخلق عالقات إيحابية بين طفلك و . أظهر لطفلك أنك تتفهم  •

 .ستصبح بعد ذلك الثقة هي أساس النجاح األكاديمي و حل للصراع . اآلخرين 

.  "أخبرني أكثر عن ذلك " أو " ماذا كان ذلك بالنسبة لك ؟"قل مثالً . اسأل أسئلة مفتوحة  •

 .و يساعد األطفال أن يخبروك بقصتهم " ال "أو " نعم"ثر من هذا سيعطيك إستجابات أك

أن شد إنتباه اإلنسان الغاضب ب. إستخدام أسلوب اإلنصات اإلنعكاسي عند التدخل في نزاع  •

مون دع األطفال يقو. تقوم بإنعكاس مشاعره التي تسمعها بطريقة ليس بها إصدار لألحكام 

 .هم قل فقط ما يكفي لمساعدت -بإلقاء القصة 

استخدم األسئلة المفتوحة و اإلنصات التمعني . ساعد طفلك على حل مشكلة النزاعات  •

 .ثق أنە عن طريق اإلرشاد ، سيتمكن من تحديد حل ينفع  .على التفكير في ما حدث 
 

 مهارات و إستراتيجيات لبناء عالقات إيحابية

 توصيل الفهم •

 .تنظيم أو هيكلة المهام لتحقيق النجاح  •

 لسلوك بطريقة إيجابيةتعزيز ا •

 وضع القواعد ، الحدود و العواقب •

 خلق بيئة آمنة و مليئة بالثقة •

 المحافظة على الحيادية •

 استخدام لغة غير صادرة لألحكام •

 اإلستجابة فقط عندما يكون هناك إحتياج لذلك •

 المحافظة على الهدوء في المواقف المتوترة •

 و مراعين للسالمة وهم على دراية" التنفيس " تشجيع الناس على  •

 (اإلنصات اإلنعكاسي)اإلستماع و تكرار ما يقولە األطفال  •

اإلنصات )تعريف و وضع عنوان للمشاعر و القيم و الموضوعات التي يتعين حلها  •

 (االستراتيجي

 .اسأل أسئلة مفتوحة  •

 مساعدة اآلخرين على إستخدام الطريقة اإليجابية لحل المشاكل •

 القات إيجابيةممارسات مدرسية لبناء ع

يحتاج الطالب أن يتعلموا أن يتواصلوا مع بعضهم البعض بطرق : الدردشة اليومية  •

ردشة إن الد. تساعدهم في أن يبنوا عالقات صحية بدالً من سجالت الفصل أو القبض عليهم 

ي العمل ف. اليومية مصممة حول التصنيفات األساسية و المهارات العاطفية و اإلجتماعية 

من الحوار ، يبني المعلمين و العاملين في المدرسة تواصل مفتوح حتى يستطيعوا أن دوائر 

مزيد من المعلومات . يتكلموا حول الموضوع و حل المشكالت قبل أن تتصاعد إلى عنف 

 عن الدردشة اليومية متاحة من مركز المؤتمرات المجتمعية على الموقع اإللكتروني

 www.communityconferencing.org. 

اإلجتماعات الصفية حيث المدرس و كل الطالب يجتمعون معاً عادة : اإلجتماع الصباحي  •

في إجتماعات الصباح ، يجلس . لبناء مجتمع في وقت سالم أو حل نزاع : لهدف من هدفين 

اً و هذا يساعد في بناء الرعاية بعضهم البعض الطالب في دائرة و يقومون بعمل أنشطة سوي

إيجاد "للطالب لفهم معنى الثقة و هي  اً توفر اإلجتماعات مكان. في المجموعة و بين األفراد 

العنصر . هم يأتون ليروا و يحتملوا و يقدروا طرق بعضهم البعض " أرضية مشتركة

العملية هو الرغبة األصيلة األساسي األهم في الرعاية و اإلهتمام الذي يساعد في هذه 

 .لألستماع باهتمام 

كل يوم أو  راشديتقابل الطالب في مجموعات صغيرة مع إستشاري : مستشاري الطالب  •

الب يناقش الط. مرات قليلة في اإلسبوع ليركز على تنمية الشخصية و التنمية المدنية 

شخص البالغ المدافع و صقل أهدافهم ، و ننمي عالقة ثقة مع ال نيحددو،   يةيومالمشاكل ال

يوفر . مهارات التواصل و المشاركة في العدالة اإلجتماعية أو مشاريع تعلم الخدمة 

بشكل مثالي ، المدرس . مستشاري الطالب دعماً عاطفياً للطالب خالل مرحلة المراهقة 

 ماإلستشاري هو  شخص يعرف الطالب أنهم يمكنهم أن يثقوا بە و يتكلموا معە عن تقدمه

 في بيئة متقبلة لآلخر  و إزاحة ضغطخر لآلتستطيع األنشطة توفير اإلدراك . في المدرسة 

 .األقران و اإلستجابات السلبية من األقران في مجاالت أخرى 

 

 PARENTAL ASSISTANCE ن والديللمساعدات 

ي تقوم يمكن إتباع هذه الخطوات لك. هناك أوقات يظهر فيها األطفال أنماط سلوكية متحدية 

 .بمؤازرة طفلك 

 
إذا شككت بأن طفلك يحتاج مساعدة إضافية بشأن سلوكە ، تواصل مع مدرس طفلك ، أو  .1

 .مستشار المدرسة أو مدير المدرسة كتابياً لطلب عقد إجتماع لمناقشة مخاوفك 

 
ات استباقية للسلوكي/خالل هذا اإلجتماع ، يمكن للمدرسين و الوالدين مناقشة حلول مبادرة .2

 .متكررة ال

 
إجتماع الوالدين مع المدرسين فينبغي على المدرس أو أحد  إذا استمرت السلوكيات بعد  .3

)انظر إلى الوصف الموجود   S- Teamالوالدين أن يطلب إقامة اجتماع فريق الدعم 

 )إستراتيجيات التدخل للمساعدة ( Intervention Strategiesتحت عنوان 

 

 

 

 

 

http://www.communityconferencing.org/
http://www.communityconferencing.org/


  26س مترو  الطالب و الوالدين لمداردليل 

ي تقوم بها المدرسة ، سيقوم فريق الدعم بتسجيل هذا كتابياً و إذا نجحت التدخالت الت .4

 .يستمر في التوجيە كلما أحتاج األمر 
 

إذا استمرت السلوكيات بعد التدخالت و كان هناك اشتباه في أن هناك إعاقة ، و يتم دعوة  .5

 (فريق الدعم)  S-Teamالمختص المناسب لعمل التقييمات إلى إجتماع الـ 
 

ك إشتباه في وجود إعاقة في أي وقت أثناء هذه العملية ، فإن على المدرسة و إذا كان هنا .6

الوالدين أن يجتمعوا في خالل عشرة أيام للحصول على تصريج كتابي من ولي األمر 

 specialلخدمات التعليم اإلستثنائي  بعمل تقييم للطالب لمعرفة ما إذا كان مؤهال

education  504أو برنامج . 
 

 يات التدخل للمساعدةإستراتيج

-2017و لكي نساعد الطلبة على السلوك المناسب ، يقدم دليل الوالدين و الطالب للعام الدراسي 

قائمة باستراتيجيات للوقاية و التدخل للمساعدة و التي يمكن إستخدامها قبل أو باإلضافة  2016

 .إلى اإلستجابة التأديبية لسلوك الطالب 

 
 :يجيات تتضمن التالي أمثلة من هذه اإلسترات

 

يسمح للطالب و العاملين في المدرسة و اآلخرين المشاركين في : المؤتمرات المجتمعية  •

 .النزاع أن يناقشوا النزاع و كيف يؤثر عليهم و  إقتراح حلول 

 .يسمح للطالب بالمشاركة في بعض أنواع األنشطة لخدمة و فائدة المجتمع : خدمة المجتمع •

 .لعمل في المطبخ ، تنظيف مكان عام ، المساعدة في دار رعاية المسنين األمثلة تتضمن ا

تشارك الطالب و الوالدين و األوصياء ، و المعلمين ، و العاملين في المدرسة و : المؤتمر  •

المدراء في نقاش حول سوء سلوك الطالب و الحلول الممكنة و التعامل مع المشاكل 

 .ة المرتبطة بالسلوك اإلجتماعية و األكاديمية و الشخصي

 مشاركة الطالب. تمكين الطالب من تحمل المسؤولية لحل النزاع بشكل سلمي : حل النزاع  •

و الوالدين و المدرسين و العاملين في المدرسة و المدراء في أنشطة تعزز مهارات و تقنيات 

 ل الفّعالحل المشاكل مثل مهارات إدارة الغضب و الصراع و اإلنصات اإلنعكاسي و التواص

 . 

تجميع المعلومات حول السلوك الغير مالئم أو الُمعطل للطالب و : تقييم السلوك الوظيفي  •

تخدم هذه تس. تحديد نهج يمكن أن يتبعە العاملين في المدرسة لتصحيح أو إدارة سلوك الطالب 

 .المعلومات لتطوير خطة تدخل سلوكية للطالب 

خطة لتصحيح السلوك الغير مالئم /في المدرسة نهج يصمم العاملين: خطة التدخل السلوكي  •

أو الُمعطل للبيئة المحيطة الذي يقوم بە الطالب و هذا يوفر تدخالت إيجابية سلوكية للمساعدة 

هذه الخطة هي نهج للطالب الذين لديهم إعاقات أو الذين ليس لديهم . و إستراتيجيات و دعم 

 .إعاقات 

تتضمن مجموعات أو أفراد مسؤولين عن تحديد و : IEP الـبرنامج التعليم الفردي فرق  •

بتطوير و مراجعة الـ  نيقوموذوي إحتياجات خاصة و /تقييم الطالب الذين لديهم إعاقات 

IEPs  التقييمات السلوكية الوظيفية و خطط التدخالت . للطالب الذين لديهم إعاقات

.ئة أقل تقييداً تحديد مكان الطالب الذين لديهم إعاقة في بيالسلوكية و 

مستشار مدرسي ، مدرس أو عضو في )يتضمن تعيين الطالب لمرشد : برنامج اإلرشاد

 .و الذي يساعد نموهم األكاديمي ، و الشخصي و اإلجتماعي ( المجتمع أو  زميل دراسة

يتطلب أن يقوم العاملين في المدرسة بتبليغ الوالدين أو األوصياء بسلوك : توعية للوالدين  •

 .م و يسعوا إلى مساعدتهم في تصحيح السلوك الغير مالئم أو الُمعطل للبيئة المحيطة طفله

المكالمة التليفونية يقصد بها  أن يكون الوالدين على دراية و أالتوعية تتم عن طريق الكتابة 

بسلوك الطالب ، أو  تكملة مهمة أو تحقيق إنجاز معين و من الممكن أن تتضمن طلب للوالدين 

 .تون من الطالب إلى المدرسة أن يأ

نوع من حل النزاع حيث يقوم الطالب بمساعدة طالب آخرين في أن : وساطة األقران  •

 .يتعاملوا مع النزاع و يقوموا بإيجاد حلول 

تحدث هذه اإلحالة في حالة : إحالة الطالب إلى خدمات المشورة في حالة تعاطي المخدرات  •

م أسباب تستدعي الحاجة إلى تقديم المشورة بخصوص تعاطي المخدرات أو لمن يكون لديه

 .ممكن أن تقدم الخدمات من قبل المدرسة أو المجتمع المحلي . تعاطي المخدرات 

من الممكن أن تشكل خدمات متنوعة و تشمل البرامج : اإلحالة إلي هيئات من المجتمع المحلي  •

لقادة ، حل نزاعات أو دروس تقوية بعد المدرسة ، المشورة الفردية أو في مجموعات ، تنمية ا

. 

تقديم تقييمات و . اإلحالة إلى عيادات الصحة العقلية المدرسية أو خدمات إجتماعبة أخرى  •

يُشجع الطالب على مشاركة المشاكل أو . مشورة للطالب الذين في حاجة إلى ذلك 

لبي ثر بشكل ساإلهتمامات بصورة شخصية و التي تقوم إلى سلوك معطل أو غير مالئم أو تؤ

في جلسات المشورة يناقش الطالب أهداف و يتعلموا تقنيات . على النجاح األكاديمي للطالب 

يتم إخطار الوالدين بانتظام بالتقدم الذي . تساعدهم على التغلب على التحديات الشخصية 

 يمكن أن تشمل الجلسات أعضاء األسرة أو. يحرزه الطالب في جلسات المشورة و المدرسة 

 .من الممكن أن تقام في شكل مجموعات 

التدخالت للمساعدة ُمصممة لتحديد و معالجة المضار : إستراتيجيات العدالة التصالحية  •

 .الناجمة عن الحادث و لعمل خطة لعالج و تصحيح الموقف 

يتضمن في العادة مدرسين و مديري المدرسة و األخصائي اإلجتماعي و : طالب الفريق دعم  •

و من الممكن أيضاً أن يشمل الممرضات ، أخصائي الصحة العقلية ، و أخصائّي علم  الوالدين

النفس ، ممثل من هيئات خارجية و الذي يساعد في تطوير  تقنيات للوقاية و المعالجة و 

ك عندما يتطلب سلو. إستراتيجيات بديلة و التي في نهاية المطاف تقود إلى نجاح الطالب 

 .فريق دعم الطالب يقوم بوضع خطة للتعامل مع السلوك الطالب التدخل ، فإن 
 

 DISCIPLINEاإلنضباط /التأديب 

 ممارسات العملية التأديبية للطالب و إجراءاتها

التأديب في تعليم و إرشاد الطالب كيفية إدراك مشاعرهم و التحكم فيها ، و أن /يستخدم اإلنضباط

أن يبنوا عالقات إيجابية و  يتخذوا قرارات يظهروا بوضوح إهتمامهم و رعايتهم لآلخرين و 

 .جيدة 
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 ستضمن مدارس مترو أن كل طفل: الفلسفة التأديبية لمدارس متروبوليتان ناشفيل العامة 

سيقوم مدراء مدارس مترو و الموظفين باستخدام العواقب . سيُعامل بلطف و مساواة و عدل 

التدخالت السلوكية لمساعدة الطفل على التعلم من  الطبيعية التي ستنتج من سلوك الطالب و

 .ستستمر مدارس مترو في الحفاظ على البيئات التعليمية صحية و آمنة . أخطائە 

 

عندما يُخطئ الطفل أو يخالف ما جاء بدليل الوالدين و الطالب ، فسيتم التعامل  -اللطف  •

 .معە بكرامة و إحترام 

 . عادلة و نزيهة نتيجة لسلوكهم  سيتلقى األطفال عواقب -المساواة  •

العواقب ستكون فردية على حسب إحتياجات كل طفل ، برغبة في المساعدة في  -العدالة  •

في اإلعتبار خطورة المخالفة و ن والموظفالمدارس و  ومديرسيضع . إصالح األذى 

 لطالب ، ودرجة الخطورة الحادثة و ما إذا كان الفعل متعمداً ، و السجل السلوكي السابق ل

 .تأثير الحادثة على مجتمع المدرسة 
 

 Discipline Responsesاإلستجابات لإلنضباط 

متوقع معايير عالية من طالب مدارس مترو من المتوقع أن يقوم الطالب باظهار اإلحترام 

عندما يقوم الطالب بسلوك معطل أو غير مناسب فإنە من . ألنفسهم و لآلخرين طوال الوقت 

المدرسة باإلستجابة بشكل منطقي و مناسب  ومديرفي المدرسة أو ن والموظفن يقوم المتوقع أ

إن جدول التأديب لمدارس مترو يصف خمسة أنواع من السلوك ، تتصاعد . و بثبات 

على سبيل المثال مخالفة الزي  5نوع السلوك رقم  ىإل 1خطورتهم من نوع السلوك رقم 

 5ا إحضار سالح إلى المدرسة يعتبر سلوك من النوع ، بينم 1المدرسي هي سلوك من النوع 

. 

و تتضمن المصفوفة خمسة مستويات من اإلستجابات الممكنة للسلوك الغير مالئم 

كل سلوك معين لە واحد أو أكثر من هذه المستويات من ( . Eإلى  Aالمستويات من )

كل ات المقترحة لينبغي أن يستخدم مدراء المدارس المستوي. التدخالت و اإلستجابات 

ر إذا تم تعيين مستويين أو أكث. اإلستجابات و التدخالت يجب أن تكون متدرجة . سلوك 

 .من اإلستجابات للسلوك فإنە يجب أن يستخدم عموماً المستوى األقل من التدخل أوالً 

 30-28اإلنضباط في الصفحات /من فضلك انظر إلى جدول التأديب

 
مستوى األعلى خالل المدى الممكن لإلستجابات فيجب أن عندما تختار إستجابة من ال

 :يضع المدير في اإلعتبار التالي 

 

عمر الطالب و صحتە و إعاقتە و القدرة على إتخاذ القرار و سجل التأديبات السابقة  •

 .للطالب 

 .و رغبة الطالب في إصالح الضرر  •

 مدى خطورة الفعل ، •

دث ، و هذا يشمل أي إصابات قد الضرر الذي حدث أو الذي من الممكن أن يح •

 تكون قد حدثت ،

 مدى التعطل الفعلي لبيئة التعليم •

 و ما إذا كان الفعل مقصوداً  •

يجب أن يقوم أحد المدراء بكتابة األسباب التي دعتە إلستخدام اإلستجابة التي إختارها 

ضمن يفي كل حالة ، س. عن طريق اإلستشهاد بالعناصر باألعلى في اإلحالة التأديبية 

مدراء مدارس مترو  أن العواقب الُمطبقة سيكون من شأنها تقليل من الوقت التعليمي 

م ال يتطلب أبداً أن يقو. الفصل و الطرد من المدرسة ستكون آخر اإلختيارات . المفقود 

و هو الذي ال  zero tolernance 5مدير بفصل طالب إال إذا كان السلوك من النوع 

 .اً يكون فيە تسامح مطلق
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 اإلنضباطي/ الجدول التأديبي 

 

     1سلوك النوع رقم 

 ال ال A 100 التأخر على المدرسة أو الفصل

 ال ال A 102 عدم اإلمتثال لطلب معقول

 ال ال A 103 إثارة طالب آخرين

 ال ال A 104 لغة بذيئة أو غير الئقة

 ال ال A 105 حيازة دواء بدون تصريح

 ال ال A 106 حيازة ألعاب نارية

 ال ال A 107 مخالفة الزي المدرسي

 ال ال A 108 الغش

 
 2سلوك النوع رقم 

، مع وجود إثبات لتطبيق تدخالت  1تكرار  مخالفة من سلوكيات من النوع رقم 

 .للمساعدة 
 

200 
 
A, B 

 
 ال

 
 ال

 ال ال A, B 202 استخدام منتجات التبغ حيازة أو

اإلستخدام الغير الئق للهاتف المحمول ، و اإلنترنت أو : األجهزة اإللكترونية 

 الخدمات اإللكترونية
 

203 
 
A, B 

 
 ال

 
 ال

 ال ال A, B 204 التشتيت لبيئة المدرسة/التعطيل

 ال ال A, B 206 مالمسة جنسية غير مالئمة

 ال ال A, B 208 المقامرة

 ال ال A, B 210 أدوات تعاطي المخدرات

Cutting class 211 التهرب من الفصل A, B ال ال 

 ال ال A, B 212 التالمس الجسدي الغير مالئم مع طالب آخرين

 3سلوك النوع رقم 

، مع وجود إثبات لتطبيق تدخالت  2تكرار  مخالفة من سلوكيات من النوع رقم 

 .للمساعدة 
 

300 
 

A, B, C 
 
 نعم

 
 ال

  (لها سلطة في المدرسة)لغة بذيئة أو غير الئقة تجاه شخصية سلطوية 
301 

 
A, B, C 

 
 نعم

 
 ال

 ال نعم B, C 302 :مغادرة أراضي المدرسة

 ال نعم B, C 303 عدم اإللتزام بتوجيە إداري

 ال نعم B, C 304 دوالر 500التخريب الذي قيمتە أقل من 

 ال نعم B, C 305 دوالر 500ن سرقة مبلغ مالي أقل م

 ال نعم B, C 306 تزوير سجالت المدرسة

 ال نعم B, C 307 سلوك جنسي غير مالئم

 ال عمن C, D  311 التعارك

 اإلستجابة القانون السلوك
 الفصل خارج المدرسة

 الطرد
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  29س مترو  الطالب و الوالدين لمداردليل 

 اإلنضباطي/ الجدول التأديبي 
 

 اإلستجابة القانون السلوك
 الفصل خارج المدرسة

 الطرد

، حيازتها ، أو الوقوع تحت  استخدامها : المواد المشابهة للمخدرات أو الكحول

 تأثيرها

 
312 

 
B, C 

 
 نعم

 
 ال

 ال نعم B, C 313 التهديدات الدرجة األولى

  حيازة أسلحة غير  مميتة أو مقلدة لألسلحة المميتة
314 

 
B, C 

 
 نعم

 
 ال

 ال نعم B, C, D 317 حيازة أسلحة أخرى

 ال نعم B, C 318 :التعدي على ممتلكات الغير على أراضي المدرسة

 ال نعم B, C 319 التالمس الجسدي الغير مالئم تجاه أحد العاملين في المدرسة

  أنشطة عصابات عرض أو حيازة رموز أو أدوات تعاطي المخدرات
320 

 
B, C 

 
 نعم

 
 ال

 

 
 4سلوك النوع رقم 

    

، مع وجود إثبات لتطبيق تدخالت  3تكرار  مخالفة من سلوكيات من النوع رقم 

 .عدة للمسا

 

400 

 

C, D, E 

 

 نعم

 

 نعم

 اإلعتداء على طالب
 إمكانية الطرد إذا كانت هناك إساءة أو إصابة شديدة 

 
401 

 
C, D, E 

 
 نعم

 
 نعم

 نعم نعم C, D, E 402 تحت تأثير المخدرات الغير قانونيةالوقوع 

 نعم نعم C, D, E 403 الدرجة األولى -التهديدات  

 البلطجة
طرد ، إذا كانت البلطجة متكررة على مر الوقت و استمرت بعد هناك إمكانية لل

 تدخل اإلدارة

 
405 

 
C, D, E 

 
 نعم

 
 نعم

 البلطجة اإللكترونية
هناك إمكانية للطرد ، إذا كانت البلطجة متكررة على مر الوقت و استمرت بعد 

 تدخل اإلدارة

 
406 

 
C, D, E 

 
 نعم

 
 نعم

  و المنشأ األصليالتحرش على أساس العرق ، اللون ـ أ
407 

 
C, D, E 

 
 نعم

 
 نعم

 نعم نعم C, D, E 408 التحرش المبني على الدين أو العقيدة

  التحرش المبني على الجنس ، و الهوية الجنسية ، التوجە الجنسي
409 

 
C, D, E 

 
 نعم

 
 نعم

 نعم نعم C, D, E 410 المضايقات بسبب اإلعاقة

 عمن نعم C, D, E 411 التحرش الجنسي

 نعم نعم C, D, E 412 اإلعتداء على مدرس أو أحد العاملين في المدرسة

 التشتيت الشديد لبيئة المدرسة/التعطيل
إذا كانت هناك خطورة فعلية من وقوع ضرر على اآلخرين   فقطإمكانية الطرد 

 فقط

 
413 

 
C, D, E 

 
 نعم

 
 نعم

 نعم نعم C, D, E 414 التعارك الجماعي

 نعم نعم C, D, E 416 شكيل عصابيإرهاب من قبل ت
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  30س مترو  الطالب و الوالدين لمداردليل 

 اإلنضباطي/ الجدول التأديبي 
 

 اإلستجابة القانون السلوك
 الفصل خارج المدرسة

 الطرد

 :سلوك خارج الحرم المدرسي 
 T.C.A.§49-6-3051(b)(1) ORاتهام لجناية حسب القانون   •
 فعل يكون ضد عضو من المجتمع المدرسي للطالب و يخلق •

 سةتهديد ألمن المدر

 
 

 
417 

 
 

 
C, D, E 

 
 

 
 نعم

 
 

 
 نعم

 نعم نعم C, D, E 418 اإلعتداء الجنسي

 نعم نعم C, D, E 419 سرقة

 نعم نعم C, D, E 420 التعريض للخطر بطريقة متهورة

 نعم نعم C, D, E 421 المتكرر -التعارك 

 نعم نعم C, D, E 423 دوالر 500التخريب الذي قيمتە أكثر من 

 نعم نعم C, D, E 424 دوالر 500الي أكثر من سرقة مبلغ م

 رفض أو الفرار من تفتيش عن مخدرات أو سالح
 إمكانية الطرد فقط إذا كان هناك دليل على وجود مخدرات أو سالح

 
425 

 
C, D, E 

 
 نعم

 
 نعم

 
 5سلوك النوع رقم 

    

 نعم نعم E 501 اإلغتصاب

 نعم نعم E 502 محاولة القتل

 نعم نعم E 503 القتل

 
 التهديد عن طريق الرسائل اإللكترونية

 
504 

 
E 

 
 ال

الطرد يكون إلزامياً و لكن ليس 

 ضرورياً أن يكون لمدة عام كامل

(ZT ) اإلستخدام ، الحيازة أو توزيع المخدرات كما هو معرف في  -المخدرات

T.C.A §§39-17-403 through  39-17-415, T.C.A. § 39-

17-454, and T.C.A. § 53-10-101 

 
505 

 
E 

 
 ال

 
 يجب أن يتم طرد الطالب لمدة عام كامل

 
 اإلعتداء المشدد على مدرس أو أحد العاملين في المدرسة

 
506 

 
E 

 
 ال

 يجب أن يتم طرد الطالب لمدة عام كامل

 
 متفجرات

 
507 

 
E 

 
 ال

 يجب أن يتم طرد الطالب لمدة عام كامل

 
(ZT )بندقية/مسدس  - السالح 

 
508 

 
E 

 
 ال

 يجب أن يتم طرد الطالب لمدة عام كامل

 
 

 التدخل للمساعدة و اإلستجابات لسلوك الطالب

عند طريق اإلستفادة من العواقب الطبيعية التي تنتج عن سلوك الطالب و تنفيذ التدخالت ، 

 باألسفل بعض. ستساعد مدارس مترو تحسين سلوك الطالب و الحفاظ على المدارس آمنة 

 .ات الممكنة لسلوك الطالب اإلستجاب

العاملين /الوالدين /الطالب/المدرس - Aاإلستجابة من المستوى 
 في المدرسة

 .األوصياء /لب يقوم بإدالء جانبە من القصة و يتم إبالغ الوالديناالط .1

 .يتم عمل مشورة من قبل المعلم أو الموظف المعين لهذا مع الطالب  .2

إذا كان هناك احتياج إلشراك  يحدد المدرس أو الموظف المسؤول ما

األخصائي اإلجتماعي للمدرسة ، أو الممرضة ، أو مستشار التوجيە 

، فريق الـ  504أخصائي تحليل السلوكيات ، فريق الدعم ، فريق و. المدرسي 

IEP  و فريق دعم الـ ،cluster 
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مسجلة  و لقد بدأ و احد أو أكثر من التدخالت للمساعدة كل التدخالت و التواصل .3

 (SIS)كتابياً في برنامج معلومات الطالب 

 

اإلحالة على  - Bاإلستجابة من المستوى 
 المستوى اإلداري

 يقوم الطلب بسرد جانبە من القصة و يتاح لە الفرصة بكتابة بيان .1

ما إذا كان من الضروري أن يكون  نيحددوالوصي و /تجتمع اإلدارة مع الوالدين .2

 .ع الموظفين أو الفرق المدرسية هناك مزيد من اإلستشارات م

 يتم تقديم سجالت مكتوبة من التدخالت السابقة للوالدين .3

الت كل التدخ. و احد أو أكثر من التدخالت للمساعدة كلما كان هذا مناسباً ب يتم البدء .4

 (SIS)معلومات الطالب  نظامو التواصل مسجلة كتابياً في 

إلى ثالثة  ISSالفصل داخل المدرسة  إذا كان هذا ضرورياً ، من الممكن إستخدام .5

 .أيام  أو الخدمات مشابهة 
 

 خيارات الفصل - Cاإلستجابة من المستوى 

 Bمن المستوى  4إلى  1الخطوة تكرار  .1

أو خدمات  ISSإذا كان ضرورياً ، يمكن لإلداريين أن يعطوا فصل داخل المدرسة  .2

من يوم إلى ثالثة أيام  OSSسة مشابهة لمدة من يوم إلى ثالثة أو أيام فصل خارج المدر

 .و لكن ال تزيد عن ثالثة أيام 

 

 خيارات الفصل - Dاإلستجابة من المستوى 

خدمات مشابهة لمدة  ISS، فيما عدا أن المدير يستطيع إعطاء  أو  Cكما في المستوى  .1

إذا إقتضت الضرورة و لكن ال يتعدي  OSSأو من يوم إلى خمسة أيام من /أيام و 3إلى 1

إذا كان الفصل لمدة خمسة أيام أو أكثر ، فإن المدير : الحظ أن. مجموعها خمسة أيام 

 .سيقوم بتنفيذ خطة لتحسين سلوك الطالب 

 

 خيارات الطرد - Eاإلستجابة من المستوى 
 (الفصل من المدرسة لمدة عشرة أيام أو أكثر )

 .ن هذا ضرورياُ فيما عدا أن المدير يمكنە طرد الطالب إذا كا Dكما في مستوى  .1

قبل عملية الطرد ، كل العوامل التالية يجب . إن الطرد يكون آخر إجراء يتم اللجوء إليە  .2

مدة خطورة الفعل ، الضرر الذي حدث ، و يشمل هذا أي : أن توضع في اإلعتبار 

مدى التعطيل الذي حدث بالفعل لبيئة : إصابات ، و رغبة الطالب في إصالح الضرر 

و عمر الطالب و صحتە و إعاقتە و القدرة على صنع  اا إذا كان الفعل متعمدالتعلم ، و م

 .القرار و التاريخ التأديبي السابق للطالب 

كل التدخالت التي استخدمت قبل الطرب يجب أن تكون مسجلة : تسجيل الطرد كتابياً  .3

إستخدام  كل األسباب لطرد الطالب بدالً من( SIS)كتابياً في برنامج معلومات الطالب 

 .مستوى أقل من اإلستجابة يجب أن تكون ُمفصلة بوضوح 

المخالفات التي ال يسمح بها بالتسامح كما هي ُمعرفة في قانون الوالية تتطلب إستجابة من  .4

كل المخالفات التي ال يتم عدم التسامح فيها مطلقاً تتطلب الطرد اإللزامي لمدة  Eالمستوى 

أنظر إلى جدول مدارس . طريق الرسائل اإللكترونية  يوماً ما عدا التهديد عن 180

MNPS التأديبي 
 

 قواعد و تعريفات السلوكيات

 .باألسفل يوجد تعريفات للسلوكيات التي من الممكن أن تكون ُعرضة لردود و مداخالت تأديبية 

 .من فضلك الحظ أن القواعد المدرسية تختلف عن القانون اإلجرامي لوالية تنيسي 

 

 1لنوع رقم سلوك ا

 التأخر على المدرسة أو الفصل:  100القاعدة  رقم 

 .الوصول المتأخر إلى المدرسة ، و الفصل و األنشطة 

 
 عدم اإلمتثال لطلب معقول:  102القاعدة  رقم 

 .عدم إتباع طلب معقول من مدرس أو مدير أو موظف في المدرسة 

 
 إثارة طالب آخرين:  103القاعدة  رقم 

 .مرغوب بها أو تركيز على طالب آخريين و غبر متبادل مضايقة غير 

 
 لغة بذيئة أو غير الئقة:  104القاعدة  رقم 

على أراضي المدرسة أو في األنشطة التي ترعاها  الشتمإستخدام لغة غير مؤدبة أو بذيئة ، مثل 

 .المدرسة 

 
 حيازة دواء بدون تصريح :  105القاعدة  رقم 

لمزيد  .و بدون وصفة طبية و الذي لم يتم تسجيلە في مكتب المدرسة حيازة دواء بوصفة طبية أ

من المعلومات انظر إلى سياسة مدارس مترو المتاحة على الموقع 

 www.mnps.org  اإللكتروني

 
 األلعاب النارية حيازة:  106القاعدة  رقم 

راضي المدرسة ، أو على وسائل المواصالت التابعة لمترو أو حيازة بعلم أللعاب نارية على أ

 .األنشطة التي ترعاها مترو 

 
 مخالفة الزي المدرسي:  107القاعدة  رقم 

إرتداء مالبس ال تتوافق مع سياسة الزي المدرسي الرسمي للمدرسة أو المتطلبات للمالبس 

 .المالئمة 

 

 الغش:  108القاعدة  رقم 
 .إستفادة غير عادلة في أنشطة أكاديمية يوضع لها درجات  أوزة فعل الحصول على مي

 

 2سلوك النوع رقم 

 1تكرار إنتهاك من السلوك النوع :  200القاعدة  رقم 

من الممكن . و الذي يستمر بعد وجود مستندات لتدخل سابق  1نمط متكرر من السلوك من النوع 

اإلحالة التأديبية . من تكرار النمط  1النوع أن يستبدل ثالثة أو أكثر من الحوادث من السلوك 

 .يجب أن تتضمن تسجيل كتابياً و تنفيذ التدخالت للمساعدة 

 
مع توصيات  و انسجاماً مدارس مترو : تكرار المخالفات للحضور اإللزامي و الزي المدرسي 

خالفات أن استخدام الممارسات اإلقصائية لمتعتقد وزارة  العدل على الممارسات التأديبية 

و على أية حال ، مدارس مترو تدرك بأن . الحضور المنتظم تضر اإلنجاز األكاديمي للطالب 

هذا تعطيل شديد  

http://www.mnps.org/
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 .للبيئة التعليمية و يأتي بنتائج عكسية للبيئة التعليمية 

 
 هأو إستخدام تهحياز: التبغ :  202القاعدة  رقم 

ە ليس قاصراً على السجائر ، السيجار ، حيازة أو إستخدام أي منتجات للتبغ ، و يشمل و لكن

 .الشيشة أو السيجارة اإللكترونية أو مضغ التبغ 

 
 شخاص تحتاأل نيسي من مديري المدارس و منفذي القانون أن دعوةييتطلب قانون ت: الحظ أن

 .للمثول أمام المحكمة ب الذين ينتهكوا القانون الذي يمنع وصول الشباب إلى التبغ 18سن الـ 

 .ن المخالفة استخدام و حيازة و شراء أو تسلم منتجات التبغ تتضم
 

 :األجهزة اإللكترونية :  203القاعدة  رقم 

 -اإلستخدام غير المناسب للتليفون المحمول ، اإلنترنت أو أي أجهزة إلكترونية أخرى 

يستخدم  ااإلستخدام الشخصي للتكنولوجيا ، و الخدمات اإللكترونية أو اإلنترنت فيما عدا عندم

 .ألهداف تعليمية بتصريح من مدرس الفصل أو مدير المدرسة أو  بما يخالف قواعد المدرسة 

 
بشكل مستمر و بقصد تعطيل بيئة المدرسة إلى : تعطيل البيئة المدرسية :  204القاعدة  رقم 

.  ةمدى يؤثر على تعلم الطالب اآلخرين أو تأثير كبير على السير العادي لألمور في المدرس

اإلحالة التأديبية يجب أن تشمل دليل يشرح التأثير الكبير على التعلم أو السير الطبيعي لألمور 

 .في المدرسة  

 
 مالمسة جنسية غير مالئمة:  206القاعدة  رقم 

 اإلحتكاك البسيط من طبيعة جنسية مثل اللمس من فوق المالبس

 
 المقامرة:  208القاعدة  رقم 

 .أو أنشطة من أجل المال أو أشياء قيمة الرهان على األلعاب 

 
 أدوات تعاطي المخدرات:  210القاعدة  رقم 

تشكل أدوات تعاطي . مخدرات محظورة /حيازة أي مواد مستخدمة إلنتاج أو تعاطي مواد

المخدرات ، و لكن ليست قاصرة على الغليون الذي يستخدم في تدخين المخدرات ، مشبك 

تعاطي /الصغيرة ، و األنابيب المستخدمة في إستهالك المعالقانا ، لإلمساك بسيجارة الماريجو

 المخدرات

 
 التهرب من الفصل Cutting class:  211القاعدة  رقم 

 الفشل في حضور الحصص أو األنشطة دون تصريح

 
 التالمس الجسدي الغير مالئم مع طالب آخريين:  212القاعدة  رقم 

طالب آخر مثل الدفع ، اإلصطدام أو اللعب الخشن اإلنخراط في إحتكاك جسدي بسيط مع 

. 

 

 3سلوك النوع رقم 

 2تكرار إنتهاك من السلوك النوع :  300القاعدة  رقم 

من الممكن . و الذي يستمر بعد وجود مستندات لتدخل سابق  2نمط متكرر من السلوك من النوع 

اإلحالة التأديبية . كرار النمط من ت 2أن يستبدل ثالثة أو أكثر من الحوادث من السلوك النوع 

 .كتابياً و تنفيذ التدخالت للمساعدة  يجب أن تتضمن تسجيال

 
لها سلطة في )لغة بذيئة أو غير الئقة موجهة إلى شخصية سلطوية :  301القاعدة  رقم 

 (المدرسة

 .توجيە لغة بذيئة أو غير مؤدبة إلى مدرس ، أو موظف في المدرسة ، أو مدير 

 مغادرة أراضي المدرسة دون أخذ أذن:  302رقم القاعدة  

 .مغادرة أراضي المدرسة دون الحصول على أذن من المسؤولين في المدرسة 

 
رفض اتباع التعليمات اإلدارية باإلمتثال  عدم اإللتزام بالتوجيه اإلداري:  303القاعدة  رقم 

 .لإلستجابات التأديبية المحددة 
 

 دوالر 500الذي قيمته أقل من  التخريب:  304القاعدة  رقم 

دوالر رغبة  500التدمير الحادث أقل من . عمداً تدمير  أو تشويە ممتلكات شخصية أو مدرسية 

الطفل في إصالح الممتلكات الُمدمرة أو دفع التعويض يؤخذ في الحساب في تحديد المستوى 

 .المالئم من اإلستجابة 

 
 دوالر 500كات المدرسة تحت سرقة من فرد أو ممتل:  305القاعدة  رقم 

أخذ ممتلكات شخص آخر أو ممتلكات المدرسة دون تصريح ـ بقصد أن يحرم صاحب الملك من 

دوالر يُوخذ في الحساب في تحديد المستوى  500قيمة الشيء الذي تم أخذه أقل من . ممتلكاتە 

يض ل الشيء أو دفع تعوالمالئم من اإلستجابة رغبة الطفل في إصالح الممتلكات الُمدمرة أو تبدي

. 

 
 تزوير سجالت المدرسة:  306القاعدة  رقم 

تزوير أو تغيير السجالت المدرسية ، و يشمل و لكن ال يقتصر على كتابياً ، إلكترونياً أو السجالت 

 .ال يتضمن الغش سوف يتم التعامل مع الغش على المستوى التعليمي ذا ه. اإللكترونية 

 
 وك جنسي غير مالئمسل:  307القاعدة  رقم 

السلوك الذي يكون ذو طبيعة جنسية و لكن غير متكرر و ال يرقى إلى مستوى التحرش الجنسي 

يشمل السلوك الجنسي الغير مناسب ـ و لكن ليس قاصراً على ، اإلتصال . أو اإلعتداء الجنسي 

لى ع الجسدي أو الشفهي أو تواصل ذو طبيعة جنسية و سلوك جنسي بين طرفين بالتراضي

 .أراضي المدرسة أو األنشطة التي تنظمها المدرسة 

 
 التعارك:  311القاعدة  رقم 

 .مشاركة متبادلة في حادثة متضمنة عنف جسدي 

 
المواد المشابهة للمخدرات أو الكحول حيازة ، إستخدام أو أن تكون تحت :  312القاعدة  رقم 

أو كون الطالب تحت تأثير مشروبات  حيازة ، إستخدامتأثير  مشورب كحولي أو مواد مخدرة 

مل سيتم ع. كحولية أو مواد مخدرة و التي لها القابلية على تسمم أو سكر الشخص المتعاطي لها 

 .إحالة إلى األخصائي اإلجتماعي ألي طالب يوجد مخالف لهذا القانون 
 

 التهديدات الدرجة األولى:  313القاعدة  رقم 

و العاملين ، أو المدرسة حيث ال توجد  وني بحدوث أذى للطالب ،تهديد كتابي أو شفهي أو إلكتر

التهديد هو الذي من شأنە أن يتسبب في أن يتخوف شخص بشكل معقول . أي خطط لتنفيذ التهديد 

 .من إصابة جسدية 

 
 حيازة أسلحة غير  مميتة أو مقلدة لألسلحة المميتة:  314القاعدة  رقم 

مسدس، بندقية الهواء،  BBح مقلد شبە األصل ، مسدس مدفع، مميت ، أو سالير غحيازة سالح 

وزتە الطالب الذي يوجد في ح. بندقية الهواء لينة، و بندقية بيليە، بندقية كأب، أو لعبة بندقية 

فقط  Dمن الممكن أن تستخدم اإلستجابة .  OSSمسدس مائي لن يتلقى فصل خارج المدرسة 

طبيعة . و ضرر للطالب  د و قد تسبب في خطورة فعلية إذا تم حيازة سالح غير مميت أو مقل

.الخطر و نوعە يجب أن يتم تسجيلە في اإلحالة التأديبية 
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 حيازة أسلحة أخرى:  317القاعدة  رقم 

 حيازة أو نقل

 

سكينة ، مطواة ، شفرة حالقة ، قاطع الصناديق ،  أو  أي أداة أخرى مماثلة تستخدم شفرة  •

 .حادة 

 Billyسل ، خراطيش ، و القبضات الحديدية، أو النوادي الذخيرة، و سال •

 Taserي ائسالح أو جهاز إلكتروني مثل الصاعق الكهرب •

 Capsicumرشاش الفلفل  •

التسبب في إصابة  علىأسلحة مشابهة لهذه األسلحة الموجودة باألعلى و التي لها المقدرة  •

 .جسدية خطيرة 

شطتها سيتم ُمصادرتها و تسليمها للسلطات أي أسلحة موجودة على أراضي المدرسة أو أن

 .المختصة 

 
 : التعدي على ممتلكات الغير على أراضي المدرسة:  318القاعدة  رقم 

الدخول إلى ممتلكات المدرسة أو البقاء بها دون تصريح الوجود في مناطق محظور التواجد بها 

 .في المدرسة دون تصريح بذلك 
 

 لجسدي الغير مالئم تجاه أحد العاملين في المدرسة التالمس ا:  319القاعدة  رقم 
 .اأِلشتراك في احتكاك جسدي صغير مع أحد  العاملين مثل دفع أو اإلرتطام المتعمد أو المتهور 

 
 أنشطة عصابات:  320القاعدة  رقم 

أو تقديم طالب إلى عصابة / المشاركة في عرض رموز أو معدات تعاطي المخدرات أو تجنيد 

 (عنيفة أو سلوكها معطل مجموعة)

 

 4سلوك النوع رقم 

  3تكرار إنتهاك من السلوك النوع :  400القاعدة  رقم 

من . و الذي يستمر بعد وجود مستندات لتدخل سابق  3نمط متكرر من السلوك من النوع 

اإلحالة . من تكرار النمط  3الممكن أن يستبدل ثالثة أو أكثر من الحوادث من السلوك النوع 

ا كان ينبغي لتحديد ما إذ. كتابياً و تنفيذ التدخالت للمساعدة  تأديبية يجب أن تتضمن تسجيالال

أمن  على ا، و ينبغي أن يوضع في اإلعتبار ما إذا كان السلوك يشكل تهديد Eإستخدام اإلستجابة 

 . أو أمان المدرسة 

 
 اإلعتداء على طالب:  401القاعدة  رقم 

احتكاك . اب هجوم جسدي عن علم أو بتهور غير مبرر على طالب آخر اإلعتداء عمدا ، و  إرتك

 من الممكن أن  ال يتلقى الطفل نفس.  جسدي بسيط ـ مثل الدفع أو تدافع و الذي ال يشكل إعتداءً 

العواقب التأديبية لتورطە في شجار ، إذا حدد مدير المدرسة إنە تصرف دفاعاً عن النفس لحماية 

إذا كان اإلعتداء أو اإلصابات الناجمة  Eيمكن أن تستخدم اإلستجابة . نفسە من ضرر جسدي 

، فيجب أن يكون ُمدرج الدليل  في اإلحالة مدى شدة  Eعندما تُستخدم اإلستجابة . عنە شديدة 

 .العراك وما إذا كان نتج عنە إصابات أم ال 

 
 تحت تأثير المخدرات الغير قانونية:  402القاعدة  رقم 

خص تحت تأثير المخدرات و هو على أراضي المدرسة أو في أنشطة تحت رعاية أن يكون الش

سيتم عمل إحالة إلى . المدرسة 

 .األخصائي اإلجتماعي ألي طالب يوجد مخالف لهذا القانون 

 
 التهديد الدرجة الثانية:  403القاعدة  رقم 

لمدرسة و أو العاملين في ا التهديد الشفهي ، و الكتابي أو اإللكتروني بالتسبب في ضرر للطالب

مع وجود دليل على أن الطالب لديە خطة محددة معقولة تتسبب في اإلضرار بالطالب أو العاملين 

. 

 
 البلطجة:  405القاعدة  رقم 

البلطجة هي القيام بأي فعل عن قصد و الذي يكون شديداً ، و مستمراً و على نطاق واسع يتداخل 

 :و الفرص و األداء و لە تأثير بشأن  مع فائدة الطالب التعليمية ،

 
 الضرر الجسدي للطالب أو تدمير ممتلكات الطالب  .1

ضرار اإليضع الطالب أو الطالب و هو على علم في خوف معقول من األذى الجسدي أو  .2

 .بممتلكات الطالب 

 التسبب في اإلضرار العاطفي للطالب أو الطالب .3

 .خلق بيئة تعليمية عدائية  .4
 

معاكسة غير مرغوبة ، : يتضمن فعل البلطجة و لكنە ليس قاصراً على اآلتي  من الممكن أن

تهديد ، سلوك تخويفي ، بلطجة عن طريق اإلنترنت ، بلطجة جسدية ، سرقة ، مضايقة جنسية أو 

يجب مراجعة البلطجة التي تشمل فئة محمية النتهاكات . دينية أو بسبب تعصب و إذالل علني 

إذا كانت البلطجة متكررة على مر الوقت و  استمرت بعد تدخل اإلدارة . حقوق مدنية محتملة 

 الموثق ، فإنە من الممكن أن ينتج عنە طرداً 

 
فعل متعمد أو متهور على أراضي المدرسة أو خارج : السخرية من اآلخرين تعرف على إنها 

أي تلميذ آخر و حرم مدارس مترو ، من قبل تلميذ بمفرده أو مشتركاُ مع آخرين ، موجە تجاه 

الذي يشكل خطراً على الصحة الجسدية أو العقلية أو أمان هذا الطالب أو يدفع أو يُكره طالب على 

 .أن يُعرض صحتە العقلية أو الجسدية للخطر 

 
ال تتضمن اإلحتكاك الجسدي المصاحب إلي " السخرية من اآلخرين أو المعاكسة "  •

افسة التي تتم تحت إشراف مدرب أو راعي للنشاط األحداث الرياضية أو التدريب أو المن

 .الرياضي 

 
 البلطجة اإللكترونية:  406القاعدة  رقم 

استخدام المعلومات و تكنولوجيا اإلتصاالت ، و يشمل هذا ولكنە ليس مقصوراً على البريد 

 ، ، أجهزة اإلستدعاء الصوتي ، الرسائل النصية( الخلوي)اإللكتروني ، التليفون المحمول 

الرسائل التي تحتوي صور أو تسجيل فيديو ، الرسائل الفورية ، المواقع الشخصية التشهيرية ، 

عريف أنظر إلي ت. مواقع الشبكات االجتماعية ، و مواقع اإلستفتاء الشخصية أو المجالت الدورية 

 .البلطجة باألعلى 

 
 التحرش

بلطجة ، بلطجة إلكترونية ، تصرف سيء و الذي من الممكن أن ينظر إليە أو يوصف بأنە 

تعصب ، تخويف ، أو معاكسة قد تعتبر تحرش ممنوع حسب هذه السياسة عندما يكون السلوك 

مبني على عرق الطالب األساسي أو المفترض ، لونە ، الدين ، المنشأ األصلي ، اإلعاقة ، ( 1)

 .و يخلق بيئة عدائية ( 2)التوجە الجنسي ، النسب أو الجنس  و يشكل الهوية الجنسية و المظهر و 
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لممكن من ا.  يمكن أن يأخذ التحرش أشكاالً متعددة و ليس مقتصراً على سلوك يعتبر بلطجة 

تي البيانات الكتابية و التصويرية و ال: أن يشمل سلوك التحرش األنشطة اللفظية ، و الشتائم 

إلنترنت أو أي سلوك و الذي من الممكن من الممكن أن تشكل استخدام التليفون المحمول أو ا

أن يسبب تهديداً جسدي ، أذى أو  بە إذالل أو مهانة إذا كان هذا السلوك مبني على عرق 

الطالب األساسي أو المفترض ، لونە ، الدين ، المنشأ األصلي ، اإلعاقة ، التوجە الجنسي ، 

مفترض أن يشمل التحرش قصد ليس من ال.  النسب أو الجنس و  الهوية الجنسية و المظهر 

التحرش يخلق بيئة .  األذى ، أن يكون موجهاً إلى هدف محدد أو يتضمن حوادث متكررة 

و تحد من ، لذا على أنە تدخل أ اثابت، أو  امتفشيعدائية عندما يكون الفعل شديد بما فيە الكفاية ، 

طة ، أو الفرص التي تتيحها قدرة الطالب على المشاركة في أو االستفادة من الخدمات و األنش

 .المدرسة 

 
 التحرش على أساس العرق ، اللون ـ أو المنشأ األصلي:  407القاعدة  رقم 

 
 التحرش المبني على الدين أو العقيدة:  408القاعدة  رقم 

 
التحرش المبني على الجنس ، و الهوية الجنسية ، و التعبير الجنسي ، :  409القاعدة  رقم 

 يالتوجه الجنس

 
 المضايقات بسبب اإلعاقة:  410القاعدة  رقم 

 
السلوكيات التي تشكل تحرش جنسي من . التحرش الجنسي هو تحرش مبني على الجنس 

الممكن أن تشمل و لكنها ليست مقتصرة على تصريحات فيها إيحاءات جنسية أو  تصريحات 

التحرش اللفظي أو صور  ذات إيحاءات جنسية ، إشارات ذات إيحاءات جنسية ، : مسيئة 

اإلعتداء ذو الطبيعة الجنسية أو رسائل مزعجة أو مسيئة أو موحية جنسية ُمرسلة من بريد 

إلكتروني أو أي وسيلة إلكترونية أخرى ، و المقترحات الخفية أو المباشرة لخدمات جنسية و 

 صمن الممكن أن يوجە التحرش الجنسي تجاه شخ. الطبطبة أو  القرص/لمس و التربيت 

 .بعينە أو أشخاص أو مجموعة سواء كان من نفس الجنس أو من الجنس اآلخر 

 
 التحرش الجنسي:  411القاعدة  رقم 

المشاركة في أي فعل جنسي غير مرحب بە أو خدمات جنسية أو طلبات لخدمات ذات طبيعة 

يشمل  .جنسية، أو غير ذلك من السلوك اللفظي أو البدني أو االتصاالت ذات الطابع الجنسي 

التحرش الجنسي التحرش المبني على الجنس و الذي يخلق بيئة تعليمية أو بيئة عمل تخويفية ، 

 .عدائية أو هجومية 

 
 اإلعتداء على مدرس أو أحد العاملين في المدرسة:  412القاعدة  رقم 

جسدي لمدرس أو موظف بالمدرسة  ىأذفعل متعمد و متهور يسبب أو من الممكن أن يسبب 

 .أراضي المدرسة أو في أنشطة ترعاها المدرسة على 

 
 التشتيت الشديد لبيئة المدرسة/التعطيل:  413القاعدة  رقم 

 من. تعطيل شديد لبيئة المدرسة عن عمد إلى الدرجة التي تخاطر بأمان الطالب اآلخرين 

لضرر  على الخطر الفعلي افقط إذا كان هناك دليالً موثق  Eالممكن أن تستخدم اإلستجابة 

يمكن استخدامها عندما  Eو مع ذلك ، فإن اإلستجابة . الطالب الُمقدم في اإلحالة التأديبية 

يتطلب التهديد أن يكون هناك إستجابة للحادثة من مدارس مترو ، بغض النظر عن المخاطرة 

 .الطالب  من الفعلية ألى

 
 
 

 
 
 
 

 التعارك الجماعي:  414القاعدة  رقم 
 من الممكن أن ال يحاسب. أن أو يتسببوا في أذي جسدي لطالب آخر  نحاولويطالبين أو أكثر 

الطالب الذي يدافع عن نفسە بعد أن بدأ طالب آخر أو طالب في التعارك معە على أنە تعارك 

 .جماعي 

 
 إرهاب من قبل تشكيل عصابي:  416القاعدة  رقم 

 في أذى جسدي ألي شحصطالب متورط في تشكيل عصابي بطريقة من المعقول أن تتسبب 

. 

 
السلوك خارج الحرم المدرسي و الذي يقود إلى تهمة جنائية حسب :  417القاعدة  رقم 

أو أفعال خارج الحرم الجامعي تُرتكب ضد عضو في T.C.A 49-6-3051(b )القانون 

 . مجتمع المدرسة 
المدرسي عندما يمكن للطالب أن يكونوا عرضة إلجراء تأديبي لسلوك قاموا بە خارج الحرم 

: 
 

و إستمرار T.C.A  49-6- -3051(b )يتسبب سلوك الطالب في تهمة جنائية حسب  .1

 .وجود الطالب يشكل خطراً على األشخاص أو يعطل العملية التعليمية 

عندما يرتكب طالب فعل ضد عضو في مجتمع المدرسة و الذي يشكل تهديداً على  .2

يجب أن تشمل . مدرسة في مدرسة الطالب العاملين في ال وأسالمة الطالب اآلخرين 

 .اإلحالة التأديبية على وصف محدد تهديد السالمة التي يتعرض لها الطالب أو الموظفين 
 

 اإلعتداء الجنسي:  418القاعدة  رقم 

عندما ال ( 3ضد رغبة الشخص ( 2مع إستخدام القوة ( 1الفعل الجنسي الغير مرغوب بە 

 .قة يستطيع الضحية أن يعطي مواف

 
 سرقة:  419القاعدة  رقم 

بتعمد و عن معرفة أخذ شيء مملوك لشخص آخر عن طريق استخدام العنف ، و باستخدام 

 .سالح 

 
 التعريض للخطر بطريقة متهورة:  420القاعدة  رقم 

 .خلق خطر حقيقي من إصابة جسدية شديدة لشخص آخر 

 
 المتكرر  -التعارك : 421القاعدة 

الب الذي يشارك في معركتين أو أكثر خالل العام الدراسي خمسة أيام يمكن أن يتلقى الط

إن اإلستجابة . فصل من المدرسة و يصل إلى عام دراسي كامل من الطرد خارج المدرسة 

 :التأديبية ينبغي أن تبنى على 

 .مدى التعطل الفعلي لبيئة التعلم ( 2و  شدة التعارك( 1

 
 دوالر 500قيمته أكثر من التخريب الذي :  423القاعدة  رقم 

 500التدمير الحادث قيمتە أكثر من . عمداً تدمير  أو تشويە ممتلكات شخصية أو مدرسية 

دوالر يُؤخذ في الحساب في تحديد المستوى المالئم من اإلستجابة رغبة الطفل في إصالح 

 .الممتلكات الُمدمرة أو دفع التعويض 

 
 دوالر 500سرقة من فرد أو ممتلكات المدرسة أكثر من :  424القاعدة  رقم 

بقصد حرمان المالك من . أخذ ممتلكات شخص آخر أو ممتلكات المدرسة دون تصريح

دوالر   500قيمة الشيء الذي تم أخذه أكثر من . ممتلكاتە 

 

2 TCA 49-6-3401 (a) Section (12)  
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تلكات ممال إرجاع يُوخذ في الحساب في تحديد المستوى المالئم من اإلستجابة رغبة الطفل في

 .عنها أو دفع تعويض  هاالُمدمرة أو تبديل

 
 رفض أو الفرار من تفتيش عن مخدرات أو سالح:  425القاعدة  رقم 

الطالب الذي يقوم برفض الخضوع لتفتيش عن مخدرات أو سالح أو يهرب عندما يُطلب منە 

و مخدر لكي يتم يجب أن يكون هناك دليالً على وجود سالح أ. هذا يكون منتهكاً لهذه القاعدة 

 استخدام الطرد 

 

 5سلوك النوع رقم 

 اإلغتصاب:  501القاعدة  رقم 

مع إستخدام ( 1الفعل الجنسي الغير مرغوب بە عن طريق الفم ، الشرج أو  اإلختراق المهبلي 

 .عندما ال يستطيع الضحية أن يعطي موافقة ( 3ضد رغبة الشخص ( 2القوة 

 
 تلمحاولة الق:  502القاعدة  رقم 

 .محاولة قتل كائن بشري 

 
 القتل :  503القاعدة  رقم 

 .قتل كائن بشري 

 

يتطلب أن  - ZTغير مسموح به بالتسامح  -من السلوك  5النوع 
 .يتم طرد الطالب إلزامياً لمدة عام كامل 

 التهديد عن طريق الرسائل اإللكترونية:  504القانون 

إلكتروني بإيقاع إصابات جسدية أو الموت الى طالب الطالب الذي ينقل تهديداً جديا عبر جهازأ 

آخر أو موظفأ في المدرسة و الذي يخلق حالة تعطيلأ حقيقية في المدرسة و التي تتطلب 

 .تدخالً من إدارة المدرسة 

 

و يتطلب أن يتم  - ZTغير مسموح به بالتسامح  -من السلوك  5النوع 
 .طرد الطالب إلزامياً لمدة عام كامل 

تتطلب طرداً من المدرسة لمدة ال تقل عن سنة  ZTهاكات التي من النوع عدم التسامح اإلنت

على أيە حال ، فإن مدير المدارس أو . حسب قانون والية تنيسي ( يوماً مدرسياً  180)دراسية 

الذي ينوب عنە يمكنە تعديل طول فترة الطرد على أساس كل حالة من خالل عملية الطعن أو 

. لتفاصيل أكثر  37إلى  36أنظر الصفحات . ر أو تقديم طلب للتعديل إستئناف القرا

 .حسب قانون والية تنيسي  ZTالمخالفات اآلتية هي مخالفات من النوع عدم التسامح 

 
 المخدرات:  505القانون 

الحيازة الغير قانونية أو استخدام أو توزيع مخدرات على أراضي المدرسة و تشمل أي المواد 

نە هذا يشمل ولك. لرقابة أو  المواد المماثلة لها أو األدوية بروشتة أو وصفة طبيب الخاضعة ل

توزيع المخدرات يُعرف على أنە . ليس قاصراً على كيتامين ، أمالح اإلستحمام ، المريمية 

سيتم عمل إحالة إلى . تبادل متعمد ألي مخدرات محظورة مع مقابل مادي أو فائدة أخرى 

 .اعي المدرسي ألي طالب يوجد مخالف لهذا القانون األخصائي اإلجتم

 
الطالب الذي يوجد في حيازتە أو تحت تأثير   -متعاطي المخدرات للمرة األولى  إحالةبرنامج 

مع أن المخالفة بتعاطي . الماريجوانا أو األدوية غير المصرح بها و هذا للمرة األولى

سامح و لكن المخالفين للمرة األولى مؤهلين المخدرات هي من المخالفات التي ال يوجد بها ت

الطالب الذي وجد أنە كان لديە القصد في توزيع .  اإلحالةلتعديل في الطرد و هذا في إطار برنامج 

تشمل المتطلبات . لبرنامج التحويل  المخدرات بمقابل مادي أو بدون مقابل مادي ليس مؤهال

لدرس تعليمي عن المخدرات و أيضاً حضور ساعات  8 لمدةالالزمة للتأهل حضور الطالب 

الفشل في تكملة كل متطلبات البرنامج سوف . الوالدين لدرس تعليمي عن المخدرات لمدة ساعتين 

سيتم عمل إحالة إلى األخصائي اإلجتماعي ألي طالب يوجد مشارك في . يلغي أهلية الطالب 

 . Drug Diversionبرنامج 

 
ج ارتكاب الجريمة للمرة األولى فإن الطالب بهذا يتنازل عن حقە عندما يشارك الطالب في برنام

إذا تغيب الطالب عن درس تعليمي للمخدرات إلزامي أو تغيب عن إختبار . في اإلستئناف 

يكون لهم الحق في  نلللمخدرات فمن الممكن أن يتم طردهم من المدرسة ، و بعد الطرد ، 

 .اإلستئناف 

 
( 615متعاطي المخدرات للمرة األولى اتصل بالرقم   إحالةنامج لمزيد من المعلومات عن بر

 .8757-259( 615)أو بالرقم  259-8683

 
اإلعتداء الفادح على مدرس أو أحد موظفي المدرسة أو مسؤول المصادر (: ZT) 506القانون 

 SRO 4المدرسي 

أو مسؤول  موظفي المدرسةد حأبقصد أو بعلم يتسبب في إصابة جسدية خطيرة لمدرس أو  

 .SROالمصادر المدرسي 
 

 متفجرات(: ZT) 507القانون 

حيازة أي جهاز مدمر ، والذي تشمل أي عبوة ناسفة حارقة ، أو الغازات السامة، بما في ذلك 

ارية حيازة ألعاب ن. القنابل و القنابل اليدوية و الصواريخ و القذائف و األلغام، و األجهزة المماثلة 

 ZTيلها حتى تستخدم كمتفجر ستعتبر مخالفة يطبق عليها قانون عدم التسامح تم تغييرها أو تعد

فقط إذا تم تعريف األلعاب النارية المعدلة على أنها متفجرات من قبل الموظفين المكلفين بتنفيذ 

 .األلعاب النارية ال تعتبر متفجرات . القانون 

 
 السالح الناري(: ZT) 508القانون 

إحضار سالح ناري إلى المدرسة هذا يشمل ، ولكنە ليس قاصراً على حيازة سالح ناري أو 

و كما تتطلب قوانين الوالية و القوانين الفيدرالية ، فإن أي طالب يحضر : المسدسات و البنادق 

 .إلى سلطات تنفيذ القانون ل ايحسالح إلى المدرسة سوف 

 

 العملية التأديبية و اإلجراءات الخاصة بها

)يُعرف الطرد على أنه  5الفصل و الطرد من المدرسة يبية القانونية و العملية التأد

 أيام( . 10فصل مؤقت لمدة تزيد عن 

سيحقق مدير المدرسة أو الشخص الذي ينوب . ستبدأ اإلجراءات التأديبية على مستوى المدرسة 

سوف .  عنە في سوء التصرف المزعوم لطالب و سيحدد ما إذا كان اإلجراء التأديبي ضرورياً 

يقوم مدير المدرسة أو من ينوب عنە بشرح اإلجراءات القانونية و يوضح وجهة نظر المدرسة 

أو أي  الطرد/تجاه المخالفة و المعلومات التي تم جمعها أثناء التحقيقات و طول مدة الفصل المؤقت

ە نوب عنمن ي/سيسمح مدير المدرسة. تدخالت أخرى لتعديل السلوك كما يُحدد من قبل المدير 

 .للطالب بشرح قصتە أو وجهة نظره المتعلقة بالمخالفة 

 
 /لو نمى إلى علم المدير أو من ينوب عنە سوء تصرف خطير من قبل طالب  ، فإنە يمكن للمدير 

أو من ينوب عنە أن يقوم بإزالة الطالب من مكانە فوراً حتى يستعيد النظام ، أو يواصل التحقيق 

،  في سوء السلوك الُمرتكب

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3TCA 39-17-403 through 39-17-416 AND 39-17-454 AND 53-10-101 [the statute, 49-6-3401 has been amended to include these additional sections] 
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صل طالب فوراً لمدة يمكن للمدير أو من ينوب عنە ف. أو لحماية أفراد على أراضي المدرسة  

إذا ثبت أنە ليس هناك ما يبرر اتخاذ إجراءات ( وقف الطالب/ملخص فصل)أقصاها يومين 

 .تأديبية ، سيتم حذف هذا الحادث و سيتم تغيير أيام الفصل إلى أيام غياب بعذر 

 
أو من ينوب عنە ، عند طرد أي طالب فيما عدا الحرمان من الدوام في /على مدير المدرسة

ليوم واحد أو أقل ، أن يبلغ ولي األمر أو الوصي ( In-School-Suspension)ف الص

فإن الطالب  . أبنتهم / من أجل أبنهم ايأتوإذا لم يتمكن أولياء األمور أن . ساعة  24خالل فترة 

يجب أن يمنح الوالدين إشعاراً مكتوباً بالفصل أو الطرد . يبقى في المدرسة نهاية اليوم الدراسي 

 .ي حدث الذ

 
وعلى مدير المدرسة أو من ينوب عنە وضع وتنفيذ خطة عمل لمساعدة الطالب على تحسين 

أيام وتكون هذه الخطة متاحة ( 5)سلوكە حين فصل الطالب مؤقتاً لمدة أكثر من خمسة 

يمنح الطالب الفرصة لتعويض العمل المدرسي حسب . ليستعرضها مدير المدارس عند الطلب 

 .ما يرى المدير 

 
أو من /يجب أن يسلم مدير المدرسة. أيام  10يُعرف الطرد على أنە فصل مؤقت لمدة تزيد عن 

 الحرمان من الدوام لمدة تتجاوز)ينوب عنە فوراً في نفس اليوم الذي أتُخذ فيە قرار طرد الطالب 

ت إشعاراً مكتوباً أو شخصياً الى الطالب ، ولي أمر الطالب ، و مكتب اإلجراءا( أيام 10

 الوصي بحقهم في اإلستئناف/التأديبية في قسم خدمات الدعم بقرار الطرد ، و إبالغ ولي األمر

في حالة إعطاء ولي األمر إشعاراً شخصياً ، فاإلشعار المكتوب حول سوء التصرف سوف يتم 

تقديمە في الوقت المناسب و يجب أن يتضمن القانون الذي يُزعم أنە تم خرقە و وصفأ موجز 

و يجب أن يتلقى الطالب و ولي أمره المعلومات المتعلقة بحقهما في . السلوك المرتكب لسوء 

كذلك يتضمن اإلشعار المكتوب إسم و معلومات اإلتصال بمدير . اإلستئناف ضد الطرد 

اإلجراءات التأديبية باإلضافة الى متطلبات و وجوب اإلتصال بمدير اإلجراءات التأديبية خالل 

 .إستالم اإلشعار الخطي للطرد حتى تطلب إستئناف قرار الطرد أيام من  5مدة 

 
، فيكون الحق لولي ( أيام 10حرمانە من الدوام لمدة تتجاوز )إذا تلقى الطالب قرار بالطرد 

 .األمر أو الوصي الشرعي أن يتصل بمدير اإلجراءات التأديبية إذا كان لديە مزيد من األسئلة 

 - 4636)ومات األسرة  التابع لإلدارة التعليمية على الرقم يرجى االتصال برقم مركز معل

 .259 8757-أو االتصال بمكتب الجلسات التأديبية على الرقم ( 259

 
الوصي الحق في أن يقدم نسخا من جميع األدلة /قبل بدء أي جلسة إستئناف يكون لولي األمر

بل بدء اإلجراءات التأديبية و لكن قالمكتوبة و التي ينوي تقديمها في جلسة اإلستئناف الى مدير 

يجب تقديم الطلبات الى مكتب اإلجراءات . جلسة اإلستماع بخمسة عشر دقيقة على األقل 

التأديبية للحصول على نسخأ من األدلة نيابةً عن الطلبة قبل تاريخ عقد جلسة اإلستئناف و سيتم 

ت مقدمة قبل تاريخ عقد الجلسة في يوم و يمكن إضافة أية سجال. تقديم األدلة إذا كان ذلك عملياً 

ال يمكن تحرير األدلة المحمية تحت قانون حقوق األسرة التعليمية و . عقد جلسة اإلستئناف 

لجهة ثالثة (  MNPS)من قبل مدارس متروبوليتان ناشفيل العامة ( FERPA)الخصوصية 

 .مثل الطلبة الشهود  

 
هم من المدرسة غير مسموح لهم بالتواجد على إن الطالب الذين تم فصلهم مؤقتاً أو طرد

أراضي المدرسة التابعة لمترو

مثالً ) مناسبات ترعاها أو تُقيمها مدارس مترو / أو ممتلكاتها أو المشاركة في أي أنشطة  

لو تم فصل الطالب في يوم مدرسي وتم إلغاءه ( . إلخ.. حفالت التخرج ، األنشطة الرياضية ، 

الجوية أو الطقس ، فيجب أن تَُعوض هذه األيام بأيام أخرى مدرسية في بسبب سوء األحوال 

 .األيام التالية لأليام التي تم إلغاءها بسبب الطقس الغير مناسب 

 

 6او اإلستئناف لحاالت الطرد ( &  أيام مدرسية 10الفصل أكثر من )عملية  الطرد 

يە اإلستئناف إلى مسؤول جلسة المستوى األول يقدم ف: هناك ثالث مستويات من اإلستئناف

اإلستماع التأديبية ، المستوى الثاني يقدم إلى رئيس موظفي خدمات الدعم أو من  ينوب عنە و 

 .المستوى الثالث من اإلستئناف يقدم إلى مجلس التعليم 

 
 عند اتخاذ قرار بطرد الطالب فإن المدير أو مساعد المدير سيرسل فوراً  إشعاراً خطياً أو إشعار

 )الوصي القانوني و الطالب موضحاً فيە الحق بإستئناف قرار الطرد / شخصي لولي األمر 

من الممكن أن يتم التأكيد على قرار المدير من المستوى ( . الفصل المؤقت ألكثر من عشرة أيام 

 األول أو المستوى الثاني من اإلستئناف  أو  يأمر بإزالة عقوبة الفصل بدون أي شرط أو  بناءاً 

أو إتاحة فرصة لبرامج بديلة ، أو تحديد فترة معينة لطرد الطالب . على أحكام و شروط معقولة 

مدير المدارس  ZTيقوم بتعديل الطرد من أجل مخالفات عدم التسامح المطلق . من المدرسة 

 .فقط و هذا حسب كل حالة على حدى 

 
قديمها يجب أن يتم ت( من عشرة أيام الفصل أكثر)جميع الطعون على القرارات التأديبية بالطرد 

إذا لم يتم تقديم . خمسة أيام من قرار الطرد ( 5)، شفهياً أو كتابة أو إشعار فعلي في خالل 

يجب تقديم . خمسة أيام ، فإنە قد تم التنازل عن الحق في اإلستئناف  5الطعن في خالل 

نوني إلى مكتب الجلسات التأديبية إخطارمن ولي األمر يبين نية الوالدين أن يكون لهم ممثل قا

يتم  .عند طلب اإلستئناف ، حتى يتسنى لإلدارة التعليمية أن يكون لها ممثل قانوني أيضاً 

 .التسجيل الصوتي لكل جلسة إستماع 

 

 المستوى األول يقدم فيه اإلستئناف إلى مسؤول جلسة اإلستماع التأديبية

ى مسؤول جلسة اإلستماع التأديبية و المدير التأديبي الطعن على القرار في هذه المرحلة يقدم إل

أيام بعد بداية مدة  10سيتم عقد جلسة اإلستماع في مدة أقصاها . المختار من قبل مجلس التعليم 

إن مسؤولي الجلسة التأديبية يجب أن يعطوا .  7( وهو الفصل لمدة أكثر من عشرة أيام)الطرد 

لب اإلستئناف بمكان إنعقاد و موعد الجلسة و أيضاً إلى إخطاراً كتابياً إلى الشخص الذي ط

خالل المداولة سوف يطلب من كل . المدير أو المدير المساعد الذي أعطى قراراً بالطرد 

ور الفشل في حض. األطراف الخروج فيما عدا أعضاء جلسة اإلستماع و مدير العملية التأديبية 

 و. أو ولي األمر في اإلستئناف /عن حق الطالب  هذا اإلستئناف من الممكن أن يشكل تنازالً 

 . يوضع في اإلعتبار الظروف المخففة من قبل منسق العملية التأديبية 

 
مسؤول لجنة اإلستماع التأديبية سوف يقوم بعمل سجل مكتوب يحتوي على ملخص الحقائق و 

 .األسباب التي تدعم القرار 
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أو من ينوب /المستوى الثاني من اإلستئناف يقدم إلى رئيس موظفي خدمات الدعم 

 .عنه 

 :يمكن أن يُطلب المستوى الثاني من اإلستئناف باإلستناد على األسباب التالية 

 

 .يعتقد الطالب أو ولي األمر أنە تم إنتهاك حقوقە في اإلجراءات القانونية  •

 .ة جديدة لم يتم تقديمها في المستوى األول من جلسة اإلستماع للطعن على القرار ستقدم أدل •

 ( .التسامح)إلتماس من أجل الترفق  •
 

 .في هذا المستوى ، المدرسة التي قامت بطرد الطالب تكون ممثلة في المدير أو المدير المساعد 

و يتضمن . ينوب عنە أو من /هذا الممثل يشرح الحادثة إلى رئيس موظفي خدمات الدعم 

الحقائق التي تم إكتشافها و شروط عملية الطرد ، مستوى حضور الطالب ،  و السجالت 

، و أي معلومات خاصة يمكن ذكرها في اإلستئناف ( الدرجات و الشهادات)التراكمية للطالب 

ب ينوأو من /للرد على األسئلة التي من الممكن أن تُطرح من قبل رئيس موظفي خدمات الدعم 

 .عنە 

 
فإن رئيس موظفي خدمات ( ZT)في حالة إذا كانت المخالفة يطبق عليها مبدأ عدم التسامح 

أو من ينوب عنە سوف يقدم توصية إلى مدير المدارس ، الذي بدوره سيقوم بإتخاذ /الدعم 

 .القرار النهائي 

 

 المستوى الثالث يقدم فيه اإلستئناف إلى مجلس التعليم

ليم أن يمنح أو يرفض طلب بجلسة إستماع لمجلس التعليم أو يمكنە أن يؤيد أو يمكن لمجلس التع

 .يُسقط القرار بعد جلسة إستماع أو بدون جلسة إستماع 

 

 مراكز التعليم البديلة للطالب المطرودين من المدارس

انوية و الث( المتوسطة)هناك مراكز تعليم بديلة متوفرة لطالب المدارس اإلبتدائية و اإلعدادية 

الحضور إلزامي لكل طالب ( . قد تم فصلهم لمدة أكثر من عشرة أيام )الذين تم طردهم 

و جميع طلبة الثانوية الذين تم طردهم . المطرودين ( المتوسطة)المرحلة اإلبتدائية و اإلعدادية 

تب من فضلك اتصل بمك. لديهم الفرصة للدوام في مركز تعليم بديل في حالة توفر المقاعد 

 .من أجل تحديد مكان الطالب  615 -259 8757اإلنضباط على الرقم  /لتأديبا

 
خاضعون لقرارات الحرمان من   K-4الطالب من صف الروضة و حتى الصف  الرابع 

 .الدوام و الطرد لمدة قد تصل الى سنة تقويمية في حالة خرق قواعد السلوك الخاصة بالطالب 

رتكبوا مخالفة الذين إ K-4أما الطلبة في الصفوف 

فإنە يتطلب : أو تمت التوصية بطردهم  ZT(  يطبق عليها مبدأ عدم التسامح)ال تحتمل التسامح 

و يجري المدير التنفيذي للمدارس اإلبتدائية أو من . إجراء مراجعة سريعة على سجلهم التأديبي 

لب يُحال أي طا.  ينوب عنە مراجعة سريعة على الحالة و يصدر توصية باإلجراءات المستقبلية

تصدر توصية بطرده بعد عملية المراجعة السريعة الى إدارة اإلجراءات التأديبية للطالب لعقد 

و  K-4و يُكلف الطلبة في الصفوف . جلسة إستئناف من المستوى األول إذا طلب ولي األمر هذا

عمار بديل  يناسب أالذين تم طردهم لمدة تصل الى سنة تقويمية واحدة بالدوام في مركز تعليمي 

 .طالب المرحلة اإلبتدائية 

 

 إتفاقيات لوضع الطالب تحت الرقابة لفترة معينة

يحق لمدراء المدارس إخضاع طالب لمدة رقابة خاصة بالمدرسة بدون إخطار مكتب الجلسات 

ضع لوو يكون ا. و سيتم بيان مدة و شروط الرقابة بوضوح . التأديبية التابع إلدارة خدمات الدعم 

تحت الرقابة المدرسية  منفصل و منعزل عن الوضع تحت الرقابة التي يُصدرها مكتب الجلسات 

ولن تتجاوز فترة وضع الطالب تحت الرقابة مدة سنة . التأديبية التابع إلدارة خدمات الدعم 

 ( .1)تقويمية واحدة 

 

 طلب تعديل لقرار الطرد من المدرسة

أو من ينوب عنە لتغيير شروط الطرد التي / دير المدارسطلب تعديل قرار بالطرد هو طلب لم

وفي أي وقت بعد إنتهاء األمر أو التنازل . تشمل وال تقتصر على مدة الطرد أو المدرسة المعينة 

 أو الطالب أن يقدم للمدير العام/أو الوصي القانوني  و/ عن عملية اإلستئناف يجوز ألحد الوالدين 

فمدير المدارس لە صالحيات تعديل أي حالة . يل شروط طرد الطالب للمدارس طلباً خطياً لتعد

 و يجب. طرد حسب كل حالة على حدى في أي وقت بعد إتمام عملية االستئناف أو التنازل عنە

و من سيقوم مدير المدارس أ. أن يتضمن الطلب الخطي الُمقدم بياناً باألسباب التي تؤيد التعديل 

يوماً من  21و إتخاذ القرار في خالل مدة معقولة و التي لن تتجاوز  ينوب عنە بالرد على الطلب

من  .أو من ينوب عنە غير ملزم بإعطاء شرح للقرار/إن المدير العام للمدارس. يوم إستالم الطلب

 لمعلومات عن العنوان  259 -8757فضلك إتصل بمكتب اإلجراءات التأديبية على الرقم 
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  سياسات و إجراءات 
 

 ستخدام غير المالئم لإلنترنت أو األجهزة اإللكترونيةاإل

ال يجب أن يستخدم الطالب أجهزة التكنولوجيا الشخصية أثناء فترات الدراسة ، فيما عدا إذا 

الطالب الذي . استخدمت كمساعد للعملية التعليمية و حسب سماح المدرس و مدير المبنى 

أو  لن يتم إقامة تحقيقات. لى مسؤوليتە الخاصة يحضر جهازه اإللكتروني إلى المدرسة يكون ع

تتضمن األجهزة اإللكترونية الشخصية ولكن . تفتيش للبحث عن أي أجهزة مسروقة أو ضائعة 

و الـ  iPodsليست قاصرة على التليفونات المحمولة ، سماعات األذن الالسلكية ، أجهزة الـ 

iPads  و مشغالت الـmp3  ترونية و أجهزة األلعاب المحمولة األخرى و الحواسب اإللك .

سماعات الرأس يجب أن تستخدم عند استعمال األجهزة التكنولوجية الشخصية لتشغيل موسيقى 

الطالب الذي يمتلك تكنولوجيا شخصية يخالف هذه السياسة يكون ُعرضة لفعل تأديبي . أو فيديو 

 SP 6.107على السياسة رقم  طلع ا. 

 

 الجرائمقانون األحداث مرتكبي 

  ا، فإن قاضي محكمة األحداث من الممكن أن يصدر أمرTCA 55-10-701عمالً بالقانون  

بالحرمان من امتيازات القيادة ألي جريمة أو سلوك محظور كما هو موضح في  السياسة  

(TCA 55-10-801(a  . هذا الجزء يُطبق على المخالفات الجنائية ، اإلنتهاكات ، أو مخالفة

مع المدرسة ، أو أي سلوك محظور و يتضمن حيازة و استخدام أو بيع أو تعاطي أو إلتفاقية 

أو أي مادة أخرى خاضعة للرقابة وفق ( البيرة)إستهالك المشروبات الكحولية ، النبيذ أو الجعة 

أو التورط في حيازة أو حمل السالح داخل  TCA 39-17-4القانون و المعّرفة في المادة 

 or (c. ) (b)1309-17-38§ و المعرف في القانون ممتلكات المدرسة 

 
في المخالفات للمرة األولى ، يجوز للقاضي حرية التصرف و التوقيع على سحب الرخصة و 

 .أشهر( 3)يعيد امتيازات القيادة بعد ثالثة 

 
و خارج هذه الظروف المحددة ، فإن الحرمان من حقوق القيادة أو تعليقها مشروحة بالكامل في  

TCA 55-10-702 

 
 department of Supportخدمات الدعم إدارة بو لمزيد من المعلومات ، اتصل 

Services . 

 

 شروط المالذ اآلمن

يجوز للطالب أن يلجأ إلى مسؤول في المدرسة و يسلم طوعاً شيئاً في حيازتە يكون  .1

اً قانوني محظوراً بموجب هذه القواعد بشرط أن يكون هذا الشيء يستطيع الطالب حيازتە

أ وال يُطبق بند توفير الملج. وليس سالحاً نارياً ( مثل سكين جيب)خارج أراضي المدرسة 

 .اآلمن إذا كانت عملية تفتيش جارية في المدرسة 

 
وإذا لجأ طالب إلى مسؤول مدرسة و سلّم هذا الشيء طوعاً ، فلن يخضع الطالب ألي 

دير المدرسة التدابير إلعادة الشيء الذي و سيتخذ م. إجراء تأديبي بموجب هذه القواعد 

 .ُعثر عليە مع الطالب إلى والديە أو الوصي القانوني ، إذا لزم األمر 

 

إذا إكتشف طالباً مادة غيـر مشروعة مثـل المخدرات أو سالح أو مادة أخرى محظورة  .2

على أراضي ( إلخ.. التبغ ، الكحول )قانونيـاً مثل 

المدرسة ، فقد يلجأ الطالب إلى مسؤول المدرسة و يقدم تقريراً مملوكة للمدرسة أو حافلة 

ولن يحسب مجرد تقديم هذا التقرير من قِبل الطالب إنتهاكاً لقوانين . عن هذا االكتشاف 

 .المدرسة 
 

لون في المدرسة سلطتهم في تحديد ما إذا كانت الظروف المحيطة بالتقرير وسيستخدم المسؤ

 .بخصوص الطالب الذي قدم التقرير  تستحق مزيداً من التحقيق

 

 التفتيش و المضبوطات

تسري اإلجراءات التالية على تفتيش الخزائن أو األماكن األخرى من المدرسة المخصصة أو 

المتاحة للطالب لحفظ أو تخزين األمتعة و العبوات و الحاويات التي يحضرها الطالب أو الزوار 

 .إلى أراضي المدرسة 

 
خزائن و أماكن التخزين األخرى إلى مدارس متروبوليتان ناشفيل العامة وهي تعود ملكية ال

خاضعة للتفتيش و سيتولى عملية التفتيش مدير المدرسة أو الشخص الذي يعنيە ، وذلك بحضور 

 .شاهد بالغ 

 

منطقي كي تحقق سلطات المدرسة في ما إذا كان الطالب * يجب أن يكون هناك إشتباه •

يحمل أداة تشمل حيازتها جريمة أو إنتهاكاً لقاعدة من قواعد ( الزوار)ر أو الزائ( الطالب)

 .المدرسة 

إن دعت الظروف إلى ذلك في مدرسة معينة ،  يجوز إجراء عملية تفتيش شاملة أو عشوائية  •

 .أو لممتلكات المدرسة األخرى المتاحة للطالب ( الدواليب)للخزائن 

دواليب و أماكن التخزين األخرى و الحاويات و العبوات يُْعَرض بيان في كافة المدارس بأن ال •

التي يأتي بها الطالب أو الزوار إلى المدرسة خاضعة للتفتيش بحثاً عن المخدرات أو أدوات 

 .تعاطي المخدرات أو األسلحة 

تسري اإلجراءات التالية على تفتيش عربات الطالب أو الزوار الواقعة أو المتوقفة على ملكية 

و سيتولى عملية التفتيش مدير المدرسة أو الشخص الذي يعنيە ، وذلك بحضور شاهد .  المدرسة

 .بالغ 

 

يجب أن يكون هناك إشتباه معقول كي تحقق سلطات المدرسة في ما إذا كانت العربة تحتوي  •

 على أسلحة أو مخدرات أو أدوات مخدرات أو مواد أخرى غير مشروعة .

 .إجراء عملية تفتيش عامة أو عشوائية للعربات إن دعت الظروف إلى ذلك ، يجوز  •

يُْعَرض منشور في كافة المدارس يشير إلى أن العربات الواقعة أو المتوقفة على ملكية  •

 .المدرسة خاضعة للتفتيش 

.  .تسري اإلجراءات التالية على تفتيش الطالب بحثاً عن مواد تكون في حيازة الطالب مباشرة 
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 . غ وذلك بحضور شاهد بال و سيتولى عملية التفتيش مدير المدرسة أو الشخص الذي يعنيە ،

 

تهديد  وفي حال وجود. ستجرى عملية التفتيش في بيئة خصوصية و بحضور شاهد بالغ  •

مباشر لسالمة و رفاهة الطالب و الموظفين ، و حسب تقدير مسؤول المدرسة ، يكون 

الخاضعة للتفتيش ضرورياً ، ومن المحتمل ( المواد)الضبط الفوري للطالب و المادة 

عملية تفتيش في بيئة غير خصوصية و بدون شاهد بالغ ،  شرط تلبية كافة متطلبات إجراء 

 .اإلشتباه المعقول الموجودة باألعلى 

أو حجزها أثناء عمليات /التي يتم إكتشافها و( المواد)و تسري اإلجراءات التالية على المادة 

قولية أن ي مادة يُشعر بمعسيتم التسليم الفوري أل. التفتيش التي تجرى في منشآت المدرسة 

 .تستلزم المالحقة الجنائية سوف تُحول فورا الى السلطات المختصة 

 

يجوز لسلطات المدرسة مصادرة أي مادة يعتقد أنها تهدد سالمة اآلخرين أو تستخدم  •

 .لتعطيل أو للتدخل في عملية التعليم 

ام أجهزة الكشف عن المعادن يسمح قانون الوالية  للمسؤولين في المدارس بإستخد: الحظ أن 

أو أجهزة أخرى، وكذلك الكالب الُمدربة للكشف عن المخدرات أو األسلحة، وذلك للمساعدة 

وأي أشياء محظور إستخدامها . على إكتشاف األسلحة و المخدرات على ممتلكات المدرسة

تها أثناء مصادر تتم( مثل السكاكين ، القضبان المعدنية ، األدوات المتعلقة بالعصابات ، إلخ)

عمليات التفتيش أو تسليمها لموظفي المدرسة ، سيتم حفظها في مكتب األمن التابع لمدارس 

 .يوماً ، سيتم التخلص من المواد غير المطالب بها أو إتالفها  60بعد .   يوماً  60مترو لمدة 

 

 القبض على الطالب 

ي تم إلقاء القبض عليە أثناء وجوده فالوصي القانوني للطالب الذي /سيتم االتصال بولي األمر

الشخص الذي ينوب /المدرسة  أو في نشاط تحت رعاية المدرسة  بعد إعالم مدير المدرسة

 .عنە بعملية إلقاء القبض و بعدما تتولى دائرة الشرطة حجز الطالب 

 

 خيار إختيار المدرسة الغير آمنة و ضحايا جرائم العنف

تدائية أو ثانوية تكون ُمعرفة من قبل الوالية على أنها الطالب الذين يحضرون مدارس إب

، أو الطالب الذين يقعون ضحية لجريمة عنف بينما يكونون في أو على " غير آمنة " مدرسة 

أراضي أو ممتلكات تابعة للمدرسة ، يجب أن يُعطى لهم اإلختيار بالتسجيل في مدرسة أخرى 

 نكونويأن تتوفر المواصالت لهؤالء الطلبة الذين  يجب. تكون تابعة لنفس اإلدارة التعليمية 

إلضافة إلى با. تغيير المدرسة من قبل اإلدارة التعليمية لبقية العام الدراسي  نقررويمؤهلين و 

نتيجة لنمط من العنف " غير آمنة" ذلك ، فإن أسر الطالب الذين يحضرون مدرسة حدد أنها 

أراضي المدرسة ، يمكنە أن يختار أن ينقل ابنە أو كان الطالب ضحية لجريمة عنف على / و 

سوف تتوفر المواصالت من قبل اإلدارة . إلى مدرسة أخرى ال تُعرف على أنها غير آمنة 

حالياً ، كل مدارس متروبوليتان ناشفيل العامة تعتبر آمنة من قبل وزارة التعليم في . التعليمية 

 .الوالية 

 

 إنتهاك الحقوق الشخصية

ك للحقوق الشخصية أن يقوم طالب أو مدرس أو إداري أو أي موظف آخر تابع إنە إنتها

أي  إنتهاك الحقوق الشخصية هو. لإلدارة التعليمية أن يعتدي على الحقوق الشخصية لآلخرين 

ترويع 

أو تحرش أو إكراه جسدي أو تهديد باإلكراه الجسدي موجە إلى الشخص أو ملكيتە أو من 

كلي أو جزئي ضد عرقهم الحقيقي أو الذي يُتصور إنتمائە إليە أو خلفيتهم يؤيده ، بدافع عدائي 

أو عمرهم أو إعتقداتهم أو إتجاههم ( هويتهم الجنسية)القومية أو معتقدهم الديني أو جنسهم 

الجنسي ، بنية التسبب في تخويف أو ترويع ،  أو لمنع ممارسة أو التمتع الحر بأي حقوق أو 

جب الدستور أو قوانين والية تينيسي ، بصرف النظر عما إذا تم تأديتها إمتيازات ممنوحة بمو

 .تحت راية القانون 

 

 (EL)متعلمي اللغة اإلنجليزية 

 موقع مركزي للتقييم

بما أن مدارس مترو تتلقى تمويل فيدرالي ، فإن القانون الفيدرالي يتطلب منا أن نقيم كل طالب 

مطلوب من مدارس مترو أن . اللغة اإلنجليزية  مشكلة  عندما يكون من الممكن أن يمثل إتقان

تقدم خدمات متعلمي اللغة اإلنجليزية لكل الطالب الذين ال يتقنون اللغة اإلنجليزية حتى 

 .نضمن أن يكون لهم نفس القابلية للوصول للمحتوى األكاديمي في المدرسة 

 
ة م هو أكثر الطرق فاعلية و كفاءأن يكون لدينا مركز مركزي لتقييم الطالب و تحديد مستواه 

 615يساعد مركز تسجيل الطلبة الدوليين ، و عنوانە . لتقييم و تحديد مستوى لغة الطالب 

Fessey Park Road, 37204  , أولياء األمور بلغتهم األصلية على قدر المستطاع و

 .أيضاً يلعب دور  في تقديم المصادر و الدعم لألسر و المدارس 

 

 ELو خدمات الـ  EL تقييم الـ

إن  .و لضمان أن الطفل يتلقى أفضل دعم ، فإن مدارس مترو تقيم مدى إتقان اللغة اإلنجليزية 

و ليس لە ( W-APT)لتحديد مستوى اللغة اإلنجليزية و يسمى  WIDA-Accessتقييم 

ين مإنە ببساطة يعطي المعل. أي تأثير على تقرير المدرسة أو الصف الذي يذهب إليە الطفل 

إدراكاً أفضل للدعم اللغوي الذي سيحتاجە الطفل في  حجرة الفصل المدرسي كمتعلم للغة 

 .اإلنجليزية 

 
 ELعندما يُعرف الطالب على أنهم طالب متعلمي لغة إنجليزية ، فإنهم سيتلقون خدمات الـ 

مضافة إلى رخصة التدريس الخاصة  ELخالل اليوم المدرسي من قِبل معلم لديە رخصة 

فإنهم ال يتلقون  W-APTالطالب الذين يعتبرون متقنين للغة اإلنجليزية خالل تقييم الـ . ەب

 ELخدمات الـ 

 
مهم سنوياً من يبعد تقييم تحديد المستوى المبدئي ، كل الطالب متعلمي اللغة اإلنجليزية يتم تقي

ب في مستوى إذا كانت نقاط الطال.  ACCESSخالل تقييم تطور اللغة اإلنجليزية و يسمى 

 ELالطالب من خدمات الـ " سيخرج"المتقن للغة اإلنجليزية ، 

 

 (HLS)لغة البيت  إستبيان 

مكملة و  HLSيجب أن يكون لكل طالب ورقة إستبيان حول اللغة المتحدث بها في البيت 

 الوصي القانوني نموذج/ يجب أن يُكمل ولي األمر . موقع عليها في الملف التراكمي للطالب 

HLS  إلى مدارس   ىاألولعندما يدخل للمرة.MNPS  النموذج كلياً و يوقع  ئيُمليجب أن

 .و يكتب عليە التاريخ 

 
أن الطالب يتكلم لغة أخرى أو أن هناك لغة أخرى يُتحدث بها في  HLSإذا أشار نموذج الـ 

كتب الـ مالبيت ، يجب أن يقوم الوالدين بتحديد موعد في مكتب تسجيل الطالب الدوليين في 

EL  .  615- 259-8608يمكن تحديد المواعيد تليفونياً على الرقم 
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 خدمات اللغة

لطلب مترجم ، يمكنك . األسر لديها الحق في أن تطلب مترجم في أي تواصل مع المدرسة 

أو مكتب متعلمي اللغة اإلنجليزية ( ُمدرساً أو إدارياً بالمدرسة)التواصل مع مدرسة طفلك 

(EL ) 615-259-8608على الرقم 

 

 الطالب الذين لديهم إعاقات

 خدمات التعليم اإلستثنائي

 (اإلجراء التأديبي)اإلنضباط 

أو لە [ Exceptional Education]يتلقى خدمات التعليم اإلستثنائي  اوإذا حدث أن طالب

ية للمقاطعة و خالف قواعد المدرسة أو سياسات اإلدارة التعليم( IEP)برنامج تعليمي فردي 

الُمبينة في دليل الوالدين و الطالب ، سيخضع للتأديب وفقاً لسياسة المقاطعة و قوانين الوالية و 

(  ] قانون التعليم لألفراد ذوي اإلعاقات)القوانين الفيدرالية التي تحكم التعليم اإلستثنائي 

Individuals with Disabilities Education Act، IDEA . )] لمزيد من

اإلنضباطية للطالب الذين لديهم إعاقة ، من فضلك /المعلومات بخصوص العملية التأديبية

( بيان الضمانات اإلجرائية ) Notice of Procedural Safeguardsارجع إلى كتيب 

. 

 

 إذا شككت في أن طفلك لديه إعاقة

يق الدعم د إجتماع فراألسر التي لديها شك في أن طفلهم لديە إعاقة ، فإنە يمكنك كتابة طلب لعق

خالل  .و تقديمە إلى مدرسة طفلهم حتى تبدأ المدرسة في عملية التحضير إلنعقاد فريق الدعم 

 .إجراءات القيام بإجتماع الدعم سيتم مراجعة األشياء التي تقلقك و تطوير خطة فريق الدعم 

اقة تشك في في أي إع يمكنك أيضا تقديم طلب كتابة إلى النظام المدرسي ليقوموا بإختبار طفلك

إذا كان طفلك مؤهالً لخدمات التعليم اإلستثنائي ، سيتم تطوير خطة تعليم فردية . وجودها 

 .لطفلك 

 

حماية األطفال الذين لم يتم البت بعد في أهليتهم للتعليم اإلستثنائي و 
 (CFR §300.534 34)الخدمات المرتبطة به 

عدة اإلستثنائي و الخدمات المرتبطة بە بعد و تم مخالفتە لقاإذا لم يتم تحديد أهلية الطفل للتعليم 

كما هو محدد )من قواعد سلوك الطالب و لكن نمى إلى علم اإلدارة التعليمية بالمقاطعة 

قبل أن يحدث السلوك الذي أدى إلى اإلجراءات التأديبية  ، و كان طفل لديە إعاقة ، ( باألسفل

 .على أي من إجراءات الحماية الموضحة باإلشعار ثم يمكن أن يقوم الطفل بالموافقة 

 
يجب أن تضع اإلدارة التعليمية بالمقاطعة في اإلعتبار : بناءاً على معرفة بالمسائل التأديبية 

عندما يكون لديها معرفة أن الطفل ، هو طفل لديە إعاقة إذا ، حدث أي من األشياء التالية قبل 

 :ذ إجراءات تأديبية أن يحدث السلوك الذي بصدده تم إتخا

 
أن ولي أمر الطالب عبر عن قلقە كتابياً لشخص مشرف أو إداري في المؤسسة التعليمية  .1

 .المالئمة ، أو مدرس الطفل الذي يحتاج إلى التعليم اإلستثنائي أو الخدمات المرتبطة بە 
 

لخدمات ا ولي األمر الذي طالب بعمل تقييم مرتبط بالتأهل لخدمة التعليم اإلستثنائي أو .2

، أو مدرس الطفل أو إبدى أحد العاملين  Dو الجزء  IDEAالمرتبطة لە حسب قانون 

في المدرسة التابعة لإلدارة التعليمية بالمقاطعة 

عن قلقە بشأن نمط متكرر من سلوك الطالب إلى مدير إدارة التعليم اإلستثنائي مباشرة أو 

 .ارس في المقاطعة إلى أحد المشرفين على اإلدارة التعليمية للمد
 

 :اإلدارة التعليمية للمقاطعة لن تضع في اإلعتبار هذه المعرفة إذا 

 
 لم يسمح ولي أمر الطالب بعمل تقييم للطفل أو رفض خدمات التعليم اإلستثنائي أو .1
 

 . IDEAمن قانون  Bلقد تم تقييم الطفل و تم تقرير أن الطفل ليس لديە إعاقة تبعاً للجزء  .2
 

 504خدمات 

هو قانون الحقوق المدنية الفيدرالية الذي يحمي  1973من قانون إعادة التأهيل لعام  504لجزء ا

فإنە يضمن لطالب ذوي اإلعاقة الحق في الحصول على فرصة . حقوق األفراد ذوي اإلعاقة 

 . تعليمية متساوية 

 
أخر أحد األنشطة الطالب المؤهلون الذين لديهم إعاقات جسدية أو عقلية و التي تحد بشكل أو ب

الحياتية الرئيسية للفرد ، أو الذين لديهم سجل لهذه اإلعاقة أو يعتبر أنە هناك تأخر يجب أن يقدم لە 

 .و لە حقوق الضمانات اإلجرائية حسب القانون ( FAPE)تعليم مجاني عام مالئم 

 
 .من القانون  504تشخيص اإلعاقة ال يُأهل الطالب بشكل تلقائياً لتلقي الخدمات حسب الجزء 

 
من القانون يجب أن يتم تقييم  504و حتى يكون الطالب مؤهالً كطالب لديە إعاقة حسب الجزء 

إذا شكت األسرة أن طفلها لديە إعاقة ، فإنە يمكنها  504.الطالب و تحديد أهليتە من قبل فريق  

 . 504رنامج تقديم طلب سواء شفهياً أو كتابياً في أن تبدأ المدرسة عملية التقييم لب

 
 في مدرسة طفلك 504اتصل بمنسق برنامج  .1
 

 كن على استعداد في توثيق اإلعاقة .2
 

 504قم بحضور إجتماع خدمات الـ  .3
 

 كن شريكاً فعاالً في العملية مع المدرسة .4
 

 504سيراجع جميع المخاوف و  في عملية التقييم للتأهل لخدمات   504فريق الـ 

 

 (اإلجراء التأديبي)اإلنضباط 

م و خالف هذا الطالب قواعد المدرسة أو  504ذا  تقرر تأهل الطالب إلى الخدمات التابعة للجزء إ

سياسات اإلدارة التعليمية للمقاطعة الُمبينة في كتيب دليل الوالدين و الطالب ، فإنە سيخضع 

بقانون   504زء جللتأديب وفقاً لسياسة المقاطعة و قوانين الوالية و القوانين الفيدرالية التي تحكم ال

 Individuals with]و قانون التعليم لألفراد ذوي اإلعاقات   1973التأهيل الصادر عام 

Disabilities Education Act، IDEA . ] لمزيد من المعلومات بخصوص اإلنضباط و

و الموقع /الطالب الذين لديهم إعاقات  ، اتصل بالمدرسة أو

للحصول على نسخة من كتيب بيان الضمانات اإلجرائية و www.mnps.orgاإللكتروني

 Section 504كتيب الجزء 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.mnps.org/


  42س مترو  الطالب و الوالدين لمداردليل 

 لم يتم البت بعد بأهليتهم للخدمات  نحماية األطفال الذي

بعد ، و تم مخالفتە قاعدة من  504إذا لم يتم تحديد أهلية الطفل للخدمات المرتبطة بالجزء 

( كما هو محدد باألسفل)سلوك الطالب و لكن نمى إلى علم اإلدارة التعليمية بالمقاطعة قواعد 

قبل أن يحدث السلوك الذي أدى إلى حدوث اإلجراءات التأديبية ، أن الطفل كان طفل لديە 

 .إعاقة ، ثم يمكن أن يقوم الطفل بالتأكيد على أي من إجراءات الحماية الموضحة باإلشعار 

إذا كانت اإلدارة التعليمية لديها أساس من المعرفة أن الطالب لديە إعاقة ، تتبع  في تحديد ما

تحت جزء خدمات  IDEAاإلدارة التعليمية مبادئ إجرائية مماثلة على النحو المحدد في 

 .التعليم اإلستثنائي 

 

 السياسات المتعلقة بإدارة المدارس

المعلومات . السياسات و اإلجراءات  المعلومات الموجودة في هذا الجزء هي موجز ألشهر

المتضمنة ال تشرح السياسات كاملة و لكن يجب أن تتم مراجعتها كاملة في الجزء الخاص 

و لمزيد من المعلومات أو المساعدة . بالسياسات في الموقع اإللكتروني الخاص بمدارس مترو  

  615 - 259 -4636، من فضلك تواصل مع مركز معلومات األسرة على الرقم 

 

 إجتماعات و سياسات مجلس التعليم

األفراد  .تعقد اجتماعات مجلس التعليم في يوم الثالثاء في األسبوع الثاني و الرابع من كل شهر 

 8487الذين يودون التحدث مع أعضاء المجلس يمكنهم اإلتصال بمدير مجلس التعليم على الرقم 

 MNPSالتعليم تنشر على موقع مدارس محاضر مجلس . ليطلبوا الظهور والتحدث  259 -

معلومات إضافية حول مجلس تعليم . و أيضاً متوفرة من خالل مركز معلومات األسرة 

 www.mnps.orgمتروبوليتان و أعضائە متوفرة على الموقع اإللكتروني لمدارس مترو  

 

 إدارة المقاطعة

يمية لمدارس متروبوليتان ناشفيل العامة تُدار من قبل وزارة التعليم بمتروبوليتان إن اإلدارة التعل

إن المجلس يعين مدير المدارس للتأكد من أن كل القوانين الخاصة بالوالية و القوانين . ناشفيل 

الفيدرالية و المحلية و اللوائح التي تنظم عمل المدارس المحلية ُمطبقة بشكل صحيح في 

 .يقوم مجلس مترو بالموافقة على تمويل ميزانيات رأس المال و التشغيل للمقاطعة . المدارس 

 
تحت حكم السياسة ، فإن اإلدارة مسؤولة عن وضع كل السياسات التشغيلية في اإلدارة التعليمية 

 .يرعون السياسات المطبقة في أقسام إدارتهم ن يين التنفيذيالمديرأعضاء من فريق . للمدارس 

مدير  .السياسات إلى مدير المدارس لتعتمد بالتشاور مع الفريق القيادي التنفيذي الكامل تقدم 

سياسات . إعتماد سياسات اإلدارة التعليمية للمقاطعة  عنالمدارس هو المسؤول في النهاية 

ة تخضع السياسات للتعديل أو اإلضاف. اإلدارة التعليمية تراجع سنوياً و تنشر على اإلنترنت 

 :و النص الحالي لكافة السياسات متوفرة في األماكن التالية. السنة الدراسية  طوال

 

 www.policy.mnps.orgموقع اإلنترنت لمدارس مترو •

 615 259 - 4636مركز معلومات األسرة لمدارس مترو        •

 مدارس مترو •

 سيالحضور و التهرب من الدوام المدر

عاماً المدرسة  17و  6يتطلب قانون تنيسي أن يحضر األطفال التي تتراوح أعمارهم بين 

فإن الحضور اليومي يساعد األطفال على النجاح األكاديمي بينما التغيب عن المدرسة . يومياً 

 .يقود إلى مواجهة الطالب لصعوبات أكاديمية و إجتماعية و عاطفية 

 
أو متهرب من المدرسة بشكل متكرر  /غيابات غير قانونية وو إذا وجد أن الطالب يغيب 

، فمن الممكن أن يوضع الطالب تحت الرعاية المؤقتة من قبل موظفي فرض القانون و 

 Metro Studentتسليمە الى مركز مترو للحضور اإللزامي للطالب 

Attendance Center (MSAC . ) ًمن الممكن أن تتدخل محكمة األحداث أيضا

 .تهرب الطالب من المدرسة إذا 

 
الوصي أولياء أمور لطالب مدارس مترو بتحديث عناوينهم و معلومات /يجب على الوالدين

أي معلومات بخصوص . اإلتصال بهم مع المدرسة و حتى تتمكن المدرسة من التواصل معهم 

 U.S Postalالحضور و التهرب من المدرسة سترسل إلى البيت عن طريق خدمات البريد 

 .،و البريد اإللكتروني و  الرسائل التليفونية المسجلة 

 
 ما هي الغيابات التي تعتبر غيابات بعذر ؟

 مرض الطالب الشخصي •

 .مرض عضو من أعضاء األسرة و الذي يتطلب مساعدة مؤقتە للطالب  •

 (بحد أقصى ثالثة أيام)حدوث وفاة في العائلة  •

الە يوما عند إرس)المسلحة الى منطقة قتالية  الوصي الذي يخدم في القوات/إرسال ولي األمر •

و يوما عند العودة ؛ الى حد أقصى  عشرة أيام عند منح الشخص الذي يخدم إجازة أو فترة 

 (نقاهة

 اإلصابة بقمل الرأس ، بحد أقصى ثالثة أيام لكل إصابة •

 لى إيمانالعطل الدينية المتعارف عليها و المعتمدة  و التي يمارسها األشخاص الذين هم ع •

 الطفل بانتظام

 .المثول أمام المحكمة و اإلجتماعات الملزمة من المحكمة  •

أيام في السنة ، و فقط لطالب الصف  3بحد أقصى )زيارات للجامعات مع وجود إثبات  •

 (12و الـ 11الـ

من الممكن أن يسمح مدير المدرسة بالظروف اآلتية على أن تكون غيابات بعذر ، إذا قام  •

 :بتقديم طلب كتابي  ولي األمر

 .الحاالت الطارئة غير المتوقعة مثل مشاكل السيارة ، مقابالت التعيين أو المؤتمرات 

 .المواعيد لدى األطباء و أطباء األسنان 

أوضاع أخرى يتقدم بها طلب كتابي من قبل الوالدين أو الوصي و التي يدرسها مدير 

 البالمدرسة و يقرر ما إذا كانت تستوجب تغيب الط

 
 كيف يتم توثيق الغيابات حتى يتم اعتبارها غيابات بعذر ؟

الوصي يجب أن يرسل رسالة مكتوبة يشرح فيها سبب تغيب الطالب / إن ولي أمر الطالب  •

 .عن المدرسة في خالل ثالثة أيام من رجوع الطالب من تغيبە 

في المدرسة فإن على  أن يقدمونها نينسوو ألجل أن الطالب يفقدون هذه الرسائل أحياناً أو  •

 .الوصي أن يتأكدوا من أن موظفي مكتب المدرسة قد تسلموا العذر المكتوب /الوالدين 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mnps.org/
http://www.mnps.org/


  43س مترو  الطالب و الوالدين لمداردليل 

الوصي أن يحتفظوا بنسخة من العذر المكتوب في سجالت الطالب /ينبغي على الوالدين  •

 .الشخصية 

 .بدون عذر  اإذا لم يتم إرسال رسالة العذر المكتوبة فإن الغياب سيعتبر غياب •

مكن ي. غياب بعذر أو بدون عذر  إمايتم تحديد نوع الغياب بوضع عالمة في سجل الطالب  •

لولي األمر أن يطلب نسخة من سجل حضور و غياب الطالب المدرسي من المكتب األمامي 

 .في المدرسة 
 

 ؟ بعذرما الدور الذي يلعبە المدير في تقرير ما إذا كان الغياب 

من ن ادالوالينبغي أن يتأكد . مدرسة قواعد مختلفة بخصوص عذر الغياباتيضع كل مدير   •

 .أنهم على دراية بسياسة الحضور لكل مدرسة يحضرها طفلهم 

 :يقوم مدير المدرسة بالتالي  نأإذا تم إرسال رسالة العذر المكتوبة فإنە من الممكن  •

 يعذر غياب الطالب

 يرفض أن يعذر غياب طالب

 .و شفهي من أحد الوالدين أو الوصي يشرح فيە السبب لكل تغيب يطلب شرح كتابي أ

 يعتقد المدير انها مناسبة لكي يعذر الغياب تياليطلب مستندات أخرى و 

 يطلب بيان من الطبيب يبين أن الطالب تغيب بسبب مرضە

يطلب بيان من الطبيب يوافق فيە على مشاركة الطالب في برنامج تابع للمدرسة أو أنشطة 

 منهجية ال

 
 و ماذا لو كان هناك مخاوف بخصوص دقة سجالت الحضور و الغياب الخاصة بالطالب ؟

إذ ا كان للوالدين أو الوصي مخاوف بخصوص دقة سجل حضور الطالب ، فيمكنە اإلتصال 

و يمكن الطعن بشأن غيابات الطالب لدى . بالمدرسة لمناقشة إمكانية أن يكون هناك تناقضات 

 .و هو سيأخذ القرار النهائي مدير المدرسة 

 

 الوصول المتأخر و اإلنصراف المبكر

يجب أن يكون الطالب حاضراً نصف اليوم المدرسي لكي يتم إعتباره حاضراً في ذلك اليوم  •

. 

نبغي و ي. م عليە أنە غائب فإن الطالب سيعلّ . إذا حضر الطفل أقل من نصف اليوم المدرسي  •

 .كتوبة إلى مكتب المدرسة الرئيسي لكي يعتبر الغياب بعذر أن يقدم ولي األمر رسالة عذر م

 .و يتم إعتبار الطلبة الذين يصلون بعد الوقت المحدد لبداية الدوام في المدرسة متأخرين  •

و يحدد مدير المدرسة المحلية الجدول الزمني الذي يُسمح من خاللە للطلبة المتأخرين  •

 admitأن يقوم الطالب بالحصول على ورقة   من المتوقع. بالذهاب مباشرة الى صفوفهم 

slip للدخول إلى الفصل من المكتب الرئيسي للمدرسة عند وصولهم إلى المدرسة 

 .و ال يسمح للطالب باإلنصراف المبكر دون موافقة مسبقة من ولي األمر أو الوصي  •

أن تكون  أسماء األشخاص البالغين الذين لهم الحق في استالم الطالب من المدرسة يجب •

كما ولن يتم تسليم أي طالب ألي شخص بالغ . أسمائهم مسجلة في ملف الطالب المدرسي 

 .دون إشعار مسبق من ولي أمر الطالب أو الوصي عليە 

المكتب الرئيسي للمدرسة سيسأل ولي األمر  الوصي أو الشخص البالغ أن يقدم بطاقة هوية لە  •

 .المدرسة  و عليها صورتە حتى يتم تسليمە الطفل من
 

 تعويض المهام المدرسية التي أُخذت أيام الغياب 

الطالب الذين تعذر غياباتهم سيعطون الفرصة لتعويض المهام المدرسية التي فاتتهم خالل أيام  •

 .غياب الطفل لن يؤثر على درجاتە إذا أكمل األعمال المدرسية التي فاتتە . غيابهم 

لطالب الذي تغيب بدون عذر لە الحق في فرصة سوف يحدد مدير المدرسة ما إذا كان ا •

 .ليعوض األعمال المدرسية التي فاتتە 

األعمال المدرسية التي فاتتە في خالل عوض يينبغي أن يقوم  ولي األمر أو الطالب بطلب أن  •

المعلم و الطالب سيوافقون على التاريخ الذي . ثالثة أيام من رجوعە إلى المدرسة بعد الغياب 

كمل فيە كل األعمال المدرسية التي فاتتە حتى يستطيع الطالب أن يتسلم كريدت عليها يجب أن ي

. 

 .الغيابات التي بال عذر ستظل بال عذر حتى و لو تم تكملة األعمال المدرسية في فترة الغياب  •
 

 Truancyالتهرب من المدرسة 

يام تغيب بدون عذر أ 4يعتبر الطالب أنە متهرب من المدرسة بعد أن يكون لديە أكثر من  •

 .خالل العام الدراسي 

المدرسة إلى العديد من متخصصي الدعم بما في ذلك فريق الدعم  وموظفمن الممكن أن يحيل  •

و ذلك لبذل المجهود لتخفيف المشاكل األسرية و العاطفية و  M-SACالعنقودي و 

 .اإلجتماعية و التي من الممكن أن تكون مساهمة في غيابات الطالب 

دما يغيب الطالب أكثر من خمسة أيام بدون عذر فإنە يمكن لمدير المدرسة أن يعمل إحالة عن •

إذا تم عمل إحالة . إلى محكمة األحداث حتى تتدخل المحكمة في تهرب الطالب من المدرسة 

إلى محكمة األحداث فإنە يجب على ولي أمر الطالب أن يحضر إلى المحكمة و يدفع 

إذا استمر الطالب في التغيب عن المدرسة و ظلت . نعقاد المحكمة المصاريف التي تصاحب إ

، يكون لدى المحكمة السلطة أن تأخذ الطالب من بيت ولي ( غيابات دون عذر)حالتە متهرباً 

 .أمره 

، فيجب أن تقوم المدرسة بعمل إجتماع إلستيضاح األمر و  تحديد  IEPإذا كان الطالب لديە  •

ا إذ. متعلقة باعاقة الطالب قبل أن تعمل إحالة إلى محكمة األحداث إذا كانت غيابات الطالب 

كان غياب الطالب متعلق بشكل مباشر و جوهري بإعاقة الطالب فإن المدرسة لن تقوم بعمل 

 .إحالة بالتهرب إلى محكمة األحداث 
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 (M-SAC)مركز حضور التالميذ التابع لمترو 

( M-SCA)كز مترو لحضور الطلبة و يسمى أنشأت محكمة أحداث مترو مر 2008في عام 

مع الطالب الذين ( M-SCA)يعمل مركز التعامل . في محاولة للحد من التهرب من المدرسة 

أعتقلوا من قبل الشرطة لتسكعهم في الشارع أثناء ساعات الدوام المدرسي ، أو  حددت المدرسة 

.  (أو أكثر من أيام الغياب بدون عذر لتراكم أيام تغيبهم لخمسة أيام)أنهم متهربين من المدرسة 

األسباب الكامنة وراء تغيب الطالب إلى جانب المساهمات من  بتقييم( M-SCA)يقوم مركز 

يقوم بعمل إحاالت إلى  M-SACو إذا دعت الحاجة إلى ذلك فإن مركز . أولياء األمور 

يعمل  M-SCAمركز  . وكاالت خدمات إجتماعية متعددة لتقديم الدعم اإلضافي إلى الطالب 

  .مدارس مترو ، حتى تتمكن المدرسة بمتابعة حضور الطالب بشكل فعال  جنبا الى جنب مع

 

 إسقاط واجب الحضور اإللزامي عن الطالب 

أو الوصي أن طالبهم ال ينتفع من حضور المدرسة أو رغب الطالب في ن االوالدإذا شعر 

الوصي أن يقدم خطاب إلى مدير المدرسة  فعلى أحد الوالدين أو GEDالحصول على شهادة  

سيتناقش المدير  و هيئة . يطلب فيە أن يعفي المدير واجب الحضور اإللزامي عن الطالب 

 تأن يوافقوا أو يرفضوا الطلب ، إذا تم نيقرروالعاملين في المدرسة بشأن هذا الطلب و 

. التابعة لمدارس مترو  الموافقة على الطلب سيتم إرسال الخطاب إلى إدارة خدمات الدعم

سيتقابل ولي أمر الطالب و الطالب مع المدير التنفيذي لمدارس مترو و يناقشوا أسباب طلب 

مدير مدارس مترو سيختار أن يوافق أو . الطالب بأنە ال يحتاج أن يحضر مدارس مترو  

اء الثالثيرفض على اإلعفاء خالل اإلجتماع الشهري لمجلس مدارس مترو ، و الذي يعقد في 

 .الثاني من كل شهر 

 
و يجب على الطلبة أن يستمروا في الدوام في مدارسهم لحين سماع ما إذا تمت المصادقة على 

 .طلب اإلعفاء أم ال 

 

 الحضور اإللزامي عن الطالب التنازل عن

الطالب الذين وصلوا إلى عيد ميالدهم السابع عشر يمكن إعفائهم من الحضور اإللزامي في 

 :ظروف التالية ظل ال

 

 يعطل سلوك الطالب المناخ التعليمي للطلبة اآلخرين بشكل كبير •

 .سلوك الطالب يتطلب تأديب و إنضباط بشكل مستمر و على مستوى خطير  •

 الطالب ال يستفيد كثيراً من حضوره إلى المدرسة •

 

Entrance Requirement 
 متطلبات القبول

ميذ خالية من البلطجة ، أو التحرش المبني على العرق ، إن مدارس مترو ملتزمة بتقديم بيئة للتال

اللون ، الدين ، بلد المنشأ ، اإلعاقة ، التوجە الجنسي ، األصل ، أو الجنس ، و يتضمن هذا 

 .يتم السماح بهم ن لالبلطجة و التحرش ممنوعين و . الهوية الجنسية أو التعبير أو المظهر 

 
وث عملية بلطجة عليهم أن يقدموا تقرير بها إلى المدير أو من كل األفراد الذي لديهم معرفة بحد

يجب اإلبالغ عن البلطجة أو التحرش أو التخويف أو . ينوب عنە 

لمزيد من المعلومات . المعاسكات إلى أي موظف في المدرسة و يجب أن يبلغ مدير المدرسة 

 www.mnps.orgكتروني المتاحة على الموقع اإلل 6.100انظر إلىسياسة مدارس مترو رقم 

 
ر التهديد و يعتب. جميع الطالب لهم الحق في حضور مدرسة في بيئة آمنة مناسبة و مواتية للتعلم 

تعبير  يهدد اآلخرين أو الشخص نفسە سواء إن كان شفهياً أو كتابياً أو باإليماءات ، أي تهديد 

، إذا تم التواصل بە أو تم مالحظتە أو تم اإلبالغ عنە من قبل متلقي التهديد  سيأخذ بمحمل الجد 

لهذا السبب قد انشأت اإلجراءات و السياسات لمساعدة .  أو من طرف ثالث على علم بالتهديد 

إذا  .فريق تقييم التهديد في التحقيقات و اإلستجابة ألي تهديد بأذى أو ضرر للنفس أو اآلخرين 

بهذا  نقوموييق تقييم التهديد أن التهديد معقول فإن العواقب للشخص أو األفراد الذين استنتج فر

التهديد من الممكن أن تتضمن ، تطوير خطة سالمة ، و اإلحالة إلى الوكاالت الخارجية ، 

عواقب على مستوى المدرسة ، فصل من المدرسة ، تغيير المدرسة ، و الطرد من المدرسة بحد 

 .سي كامل أقصى عام درا

 
 التهديد عن طريق الرسائل اإللكترونية

يجب أن يبلغ الطالب ، أو الموظفين أو المتطوعين على أي تهديد إلكتروني ينمو إلى علمهم إلى 

 .مسؤولي المدرسة 

 
 SP 6.134األمراض المعدية 

 يحضر إلى أمراض معدية معينة فإنە يجب عليە أن ال اكان معرض وأإذا كان الطفل حالياً لديە 

 .إلى المدرسة لمدة معينة حسبما تحدد إدارة صحة مترو 

 
 SP S.117  -إيذاء األطفال و إهمالهم 

ديم تقرير تبعاً للقانون بتقن يالموظفيطلب من . تكفل اإلدارة التعليمية أمن كل طالب في رعايتنا 

ير ل العامة بتقرسوف تبعث مدارس متروبوليتان ناشفي. أو إهمال  ءعن أي شبهة بحدوث أي إيذا

 فالنيسي لخدمات األطيإلدارة شرطة متروبوليتان و أيضاً إلدارة تاء إيذيحدث أي إشتباه بعملية 

 
 Sbop   SP 1.100 -الشكاوى 

يجب أن يتصل أحد الوالدين بالمدرس و مدير المدرسة لحل أي شكاوى أو مشاغل قبل أن يقدموا 

 259 - 4636لرقم شكوى رسمية إلى مركز معلومات األسرة على ا

 
منطقي حسب التقدير ال األوصياء أو الزائرين األخرين المعطلين للبيئة التعليمية/ أولياء األمور 

أولياء األمور و الزوار اآلخرين الذين يُعطل سلوكهم /لمسؤولي المدارس ، يجوز إلزام الوالدين

ن للحضور إلى مرافق المدارس، العمليات اآلمنة و النظامية في مباني المدارس، بطلب و تأمين إذ

و يمنعون من دخول كافة ( ZT)وذلك قبل الزيارة وإال سيخضعون لمبدأ عدم التسامح المطلق 

 .منشآت مدارس مترو

 
عندما تكون المدرسة في حالة إغالق للتأمين بسبب شأن لە عالقة بتأمين المدرسة أو لها عالقة 

على الوالدين أو . ى هي أمان الطالب و الموظفين بسوء األحوال الجوية ، فإن األولوية األول

الزوار اآلخرين الذين يقوموا بزيارة مبنى المدرسة أن يقوموا باتباع إجراءات الطوارئ تحت 

ين ، و أثناء فترة الغلق للتأم. توجيە موظفي المدرسة حتى تُرفع حالة الغلق للتأمين من المدرسة 

في حاالت الغلق المرتبطة باألحوال . سة من الخارج لن يسمح ألي أحد أن يدخل مبنى المدر

الجوية ، فإنە من الممكن أن تسمح المدرسة بتوفير ملجأ للذين في الخارج داخل المدرسة حتى 

 .يصبح من الضروري للعاملين بالمدرسة أن يتخذوا ملجاً 

http://www.mnps.org/
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 SBO 1.104 -توزيع مواد مكتوبة 

ن طريق الكتيبات ، المنشورات ، أو النشرات إن المعلومات التي توزع من خالل المدرسة ع

أو مكتب اإلتصاالت في اإلدارة /إلخ يجب أن يوافق عليها أوالً مدير المدرسة و ... اإلخبارية 

 .التعليمية للمقاطعة 

 
 IM 4. 108 -التأهل لأللعاب الرياضية  

 رياضية لمدارسالتأهل للمشاركة في األلعاب الرياضية في مدارس مترو تُديرها الجمعية ال

و حسب سياسة اإلدارة التعليمية و اللوائح الرياضية للمدارس ( . TSSAA)نيسي الثانوية يت

أوراقهم من المدرسة التي اختاروها سوف  نيسحبوفإن الطالب الذين ( المتوسطة)اإلعدادية 

يجب أن .  TSSAAالتأهل الرياضي لمدة عام دراسي واحد  ، و حسب قرارات   نيخسرو

م الطالب المستندات المطلوبة لمكتب المدرسة قبل المشاركة في البرامج الرياضية و يقد

 .ممارستها 

 
 IM 4.117 -اإلعفاء من اإلمتحانات 

طالب الصف الثاني عشر المؤهلون لإلعفاء من اإلمتحانات النهائية ال يمكن إلزامهم باخذ 

الصف الثاني عشر الثانوي في  ال يسمح بأي حال من األحوال أن يأتي طالب في. اإلمتحان

إذا إختار طالب في الصف الثاني . يوم االمتحان لمعرفة ما إذا كان معفى من اإلمتحان أم ال 

 التي حصل عليها وعشر ُمعفى من اإلمتحان أن يأخذ اإلمتحان ستحسب درجات اإلمتحان 

كل  ة كل فترة تقييمإذا كان الطالب معفي من اإلمتحان فإن درجاتە عن نهاي. توضع في سجلە 

لن يُعفى الطلبة في المواد التي تتطلب . من درجة التيرم الدراسي  %50تسعة أسابيع ستمثل 

اإلعفاء من اإلختبارات في الصف الثاني .   أن يجتاز الطالب إختبار نهاية الدورة الدراسية 

 .عشر تحدد على أساس كل مادة من المواد الدراسية في كل تيرم 

 
 IM 4.154 -لعائلية و التوعية الجنسية الحياة ا

لقد وضعت اإلدارة التعليمية سياسة وفقاً لقوانين الوالية و القوانين الفيدرالية التي تحكم تدريس 

مواضيع مثل التعفف في ممارسة الجنس و اإلنجاب ، و التوعية بمرض نقص المناعة 

 .ياً ، و أيضاً وسائل منع الحمل قل جنستو األمراض األخرى التي تن[ HIV]المكتسبة اإليدز 

و كي يشارك الطالب في مثل هذه الدروس التي تتم خاللها مناقشة مواضيع جنسية ، يكون 

 .على الوالدين التوقيع على نموذج إذن يشير إلى الموافقة على مشاركة طفلهما 

 
 SP 6.109 -حاالت اإلعفاء من الرسوم 

ن مجلس التعليم على المواد المستخدمة في يجوز للمدرسة أن تفرض رسوماً معتمدة م

مخفض /و يجوز إعفاء الطلبة المؤهلين لغداء مجاني. المعامل و قاعات الدراسة /المختبرات

 .التكلفة من هذه المصاريف 

 
 SP 6.151 -الرحالت المدرسية الميدانية 

 .بل المدرسة على الطالب الحصول على إذن للمشاركة في الرحالت الميدانية الُمنظمة من قِ 

 
 IM 4.146 -الصحة و العافية 

وضعت  و لقد. لقد قررت الحكومة الفيدرالية قانوناً يحكم الصحة و العافية في المدارس العامة 

اإلدارة التعليمية للمدارس سياسة وفقاً لهذا القانون و تشمل النشاطات البدنية و الخدمات 

 .الغذائية على أراضي المدرسة 

 
 HIPAAية الخصوص انونق

الذي يغطي مقدمي الرعاية الطبية أن يصرحوا بمعلومات  HIPPAيسمح قانون الخصوصية 

صحية محمية حول الطالب لممرضي المدرسة ، األطباء أو أي مقدم أخر للرعاية الطبية 

لغرض العالج دون أخذ التصريح من الطالب أو ولي أمر الطالب ، مثالً يمكن للطبيب مقدم 

ة للطالب أن يناقش الدواء الخاص بالطالب أو أي إحتياجات طبية أخرى مع الرعاية الصحي

ممرضة المدرسة و التي ستقوم باألشراف على أخذ الطالب 

 باإلضافة إلى ذلك ،. لدواءه و تقديم الرعاية للطالب بينما يكون الطالب حاضراُ في المدرسة 

مباشرة إلى ممرضة المدرسة أو الشخص يمكن لُمقدم الرعاية الصحية أن يقدم ورقة التطعيمات 

اللقاحات إذا كانت إحدى /الذي ينوب عن المدرسة و الموكل لە إستالم سجالت التطعيمات

المتطلبات القانونية للوالية أن يكون لدى المدرسة هذا اإلثبات قبل إلحاق الطالب فيها و يكون 

 CFR)  45إلى القانون   أنظر.  الطالب قد وافق على تسليم هذه المعلومات ر مأولي 

164.512(b)(1)(vi 

 
 IM 4.160 -سياسة إستخدام اإلنترنت والبريد اإللكتروني  

أي ولي أمر يريد أن يضع قيوداً على إستخدام أوالده لإلنترنت و الشبكات  المعلوماتية 

مطلوب أن يُكمل و يُوقع على نموذج عدم قبول إتفاقية التكنولوجيا في صفحة أفضلية 

فشلك في تكملة و . و يُرجعە إلى مدرسة طفلك  .نسحاب في الجزء األمامي من الدليل اإل

توقيع نموذج إختيار عدم إستخدام التكنولوجيا سيشير إلى أنك تسمح البنك بإستخدام اإلنترنت 

ستصدر النسخة الكاملة من . و الشبكات اإللكترونية الخاصة باإلدارة التعليمية للمدارس 

 .الدين و ستنشر على الجزء الخاص بالسياسات في موقع مدارس مترو الرسمي السياسة للو

إن إستخدام المصادر التكنولوجية من قِبل الطالب ، و أعضاء هيئة العاملين أو الزوار إلى 

مدارس مترو هو إمتياز و يخضع لجميع قوانين الوالية و للقوانين الفيدرالية و سياسات 

لون عن إستخدامهم  التعليمي للكمبيوتر و ويكون التالميذ مسؤ. ة اإلدارة التعليمية المطبق

 .خدمات اإلنترنت في نطاق اإلدارة التعليمية 

 
وكل المعلومات التي يتم خلقها أو نقلها أو  MNPSكل المصادر التكنولوجية الخاصة بمترو 

 طبقة فيتشغيلها خالل الموارد التكنولوجية الخاصة بمترو تخضع ألحكام القانون الم

ال يتوقع الطالب أو الموظفون أو المتعاقدون مع مدارس مترو أي نوع من . السجالت العامة 

الخصوصية عند إستخدامهم لموارد تكنولوجية أو شبكة إلكترونية تخص مترو أو أي نظام 

ب حس -تحتفظ اإلدارة التعليمية للمدراس بالحق في فحص . قائم بذاتە أو أي جهاز آخر 

منفردة ، أية معلومات تم الوصول إليها أو إنشائها أو تم التعامل بها من خالل أجهزة تقديرها 

الكمبيوتر الخاصة بمترو ، أو الشبكات اإللكترونية التي تمتلكها ، أو أي مكونات لنظام 

يتم الفحص بعلم أو بدون علم مسبق للمستخدم و يمكن أن يتم إجراء الفحص في . معلوماتي 

 .أو فحص تاريخ الدخول على مواقع مختلفة أو ملفات ذات الصلة الوقت الحالي 

 
 أو أنشطة البريد/ بمراقبة اإلنترنت و الخدمات اإللكترونية و  MNPSيمكن أن تقوم 

رك لن يشت. اإللكتروني عندما يكون هناك عمل شرعي أو إحتياج فني للقيام بذلك 

 .نولوجية في إستخدام غير مقبول للموارد التك  MNPSمستخدمي 

 
سوف يقدم تقرير باإلنتهاكات المزعومة التي قام بها الطالب إلى المدرس الذي كان 

و سيقوم المدرس أو الموظف . يشرف على الطالب في وقت حدوث اإلنتهاك المزعوم 

المعني بتقديم تقرير إلى مدير المدرسة باإلنتهاك المزعوم ، إلى جانب مساهمة مناسبة من 

إذا وجد بعد التحقيق أن هناك يقين معقول أنە قد حدث . ا المعلومات إدراة تكنولوجي

إنتهاك ، فإن المدير سيفرض عقوبات و التي يمكن أن تتضمن وضع قيود أو توقف 

اإلنتهاكات الخطيرة و المتكررة لإلنترنت أو . مؤقت إلمتيازات إستخدام اإلنترنت 

م كتروني يمكن أن يتسبب في الفقدان الدائأو إستخدام البريد اإلل/الخدمات اإللكترونية و 

إلمتيازات اإلنترنت ، و الخدمات اإللكترونية و أو البريد اإللكتروني ، و يمكن تطبيق 

 إذا أساء الطالب. إجراءات تأديبية أخرى تتسق مع كتيب دليل الوالدين و الطالب  

 

ل هذا وني يكون مخالفاً للقانون ، و مثأو البريد اإللكتر/استخدام اإلنترنت أو الخدمات اإللكترونية و

اإلستخدام السيء يجب أن يقدم بە تقرير إلى السلطات المختصة و يمكن أن يعاقب عليە كجريمة 

 .جنائية 

 
التسجيل في المواقع الشخصية ، المنتديات على اإلنترنت ، كتابة مشاركة في تويتر ، إرسال 

راً على صاو لكن ليس ق: مثل)واصل اإلجتماعية رسائل نصية و اإلستخدام الشخصي لمواقع الت

 ،My Space  وFacebook  ) ال يسمح باستخدامها عالوة على ذلك ، يحظر على الطالب

أي مواقع إلكترونية خارج شبكة مدارس متروبوليتان  MNPSمن نشر ، بإستخدام موارد 

عرف بهوية الطالب أو إمداد ناشفيل العامة أو من خالل أي وسائل إعالم إلكترونية ، أي مواد تُ 

لة الحقوق التعليمية للعائ|بالمعلومات من الممكن أن تعتبر سرية تبعاً لقانون الخصوصية و 

(FERPA. ) 
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 IM 4.159  -طول اليوم المدرسي 

ة و تتطلب اإلدار. اليوم الدراسي مصمم لتقديم حصص دراسية و وجبة الغذاء في وقت محدد 

دقيقة لتناول وجبة  30قضاء مدة زمنية محددة في كل حصة دراسية و  التعليمية من الطالب

 .الغذاء 

 

Parent Involvement - IM 4.102 

إن مدارس متروبوليتان ناشفيل العامة على إدراك بقيمة و أهمية مشاركة الوالدين المتبادلة و 

كاء في مساعدة مدعوان كشرن االوالد. المجدية على مستوى المدرسة و اإلدارة التعليمية 

جميع الطالب على إكتساب المعرفة و المهارات الالزمة دون النظر أو إعتبار عرق أو دين 

 .أو معتقد أو جنس أو وضع إجتماعي أو إقتصادي أو إعاقة جسدية أو عمر الوالدين 

 

 SP 6.152 -سياسة إبالغ الوالدين 

بالغها لجميع األهل إ MNPSتتضمن هذه السياسة المعلومات التي يجب على مدارس 

ما إذا  :و هذا يتضمن و لكنە ليس قاصراً على . بموجب قوانين الوالية و القوانين الفيدرالية 

كان طفلك في حالة تحسن و تطور ؛ أو سواءاً كان طفلك مؤهالً لخدمات خاصة بناًء على 

لب و مهاجراً أو طاعوامل مختلفة مثل كونە يتعلم اللغة اإلنجليزية أو كونە طفالً بدون مسكن أ

ذو إحتياجات خاصة أو طالب موهوب أو حسب مستوى إنجاز الطالب على مستوى تقييمات 

؛ و حقك في طلب اإلطالع على  Title Iالوالية ، أو أنە يحضر مدرسة تابعة لبرنامج 

 .مؤهالت المدرسين و غيرهم من المهنيين المساعدين لهم 

 

 SP 6.114 -المظهر الخارجي 

ملزمون بالتقيد بنظام الملبس الخاص بمدرستهم أثناء اليوم  MNPSب مدارس جميع طال

 .و سيؤدي مخالفة  ذلك إلى إتخاذ إجراء تأديبي فوري . المدرسي 

 

 IM  4.173 (BYOD)إحضار جهازك الخاص 

تقدم الالئحة الفرصة لطالب إلستخدام األجهزة التكنولوجية الخاصة بهم في مدارس مترو و 

يجب أن تنظم المدرسة و المدرسين القواعد التي على أساسها ( الفصول)ف حجرات الص

 .سيستخدم الطالب الجهاز التكنولوجي الخاص بە لتلبية األهداف التعليمية 

 

 SP 6.148 -سياسة قيادة السيارات بالنسبة للطلبة 

ي ملين فقيادة سائق ال يحمل رخصة قيادة سيارة تشكل خطراً على الطالب اآلخرين و العا 

وعلى الطالب أن يتقدموا بطلب .  و آخرين و أنە إنتهاكاً لقانون الوالية MNPSمدارس 

 (:اإلستمارة) و يشمل الطلب. MNPSتصريح توقيف سيارة معينة على أراضي مدارس 

 إثبات بوجود رخصة قيادة صالحة حالية من والية تينيسي .1

 

يشمل المسؤولية الشخصية و ( ون الواليةمحدد بموجب قان)إثبات بوجود التأمين اإللزامي  .2

 .ضرر الملكية لآلخرين 

 

 إثبات ملكية السيارة التي سيتم توقيفها على أراضي المدرسة .3

 

 .إثبات من مالك السيارة أن السائق يحمل تغطية كافية للتأمين الخاص بالعربة  .4

 

و . احبها فقة صو بدون تصريح توقيف أو تصريح صالح لزائر ، تخضع السيارة للسحب على ن

يف سيتحمل مالك السيارة كافة تكال. يجوز للوالدين المطالبة بالسيارة بموجب إثبات بملكيتها 

وعلى جميع الزوار توقيف سياراتهم في المواقف المخصصة للزوار . سحب السيارة و حجز ها 

 .أو إبراز تصريح صالح بإيقاف العربة /و

 

 SP 6.101 -سجالت الطالب 

كما يجوز للطالب فوق سن . أمر الطالب اإلطالع على سجالت الطالب عند الطلبيجوز لولي 

و يفرض رسوم مالية عند إعطاء نسخة من سجالت . سنة أن يطلبوا سجالتهم الخاصة 18الـ

و ال يتم    FERPAإن سرية المعلومات الخاصة بالطلبة محمية دائماً حسب قانون . الطالب

 .افقة الوالدين إصدار المعلومات دون  أخذ مو

 

 SP  6.153 -( اإلدمان)سياسة إساءة إستخدام المواد المخدرة 

بجو مالئم لدعم هؤالء الطالب الذين يسعون إلى الحصول على عالج  MNPSتحتفظ مدارس 

وعلى الوالدين اللذين يشتبهان بتعامل ابنهما مع مشاكل متعلقة . لمشاكل متعلقة بإدمان المواد 

 the Office of Drug" ]مكتب تعليم الوقاية من المخدرات"تصال بـبإدمان المواد اال

Education ]  259( 615)على الرقم-INFO (4636.) 

 

 SS  3.118 -النقل 

المدرسية هو خدمة متوفرة لكل مدارس متروبوليتان ( األتوبيسات)النقل عن طريق الحافالت 

ة من النظام المدرسي ، كل األنظمة و القواعد بوصفها وظيف. ناشفيل العامة و المناطق التابعة لها 

من ( األتوبيس)المتعلقة بتوقعات سلوك الطلبة تتطبق على الطالب بينما يركبون الحافلة المدرسية 

في شراكة مع النظام المدرسي بطاقات  MTAو توفر شركات األتوبيس العام . و إلى المدرسة 

الحافالت العامة  نيستخدموو الذين 12إلى  9ركوب الباص المجانية للطالب في الصفوف من 

يحق لكل طالب مدارس مترو استخدام  خدمات النقل في . للذهاب إلى المدارس التي اختاروها 

مدارس مترو فيما عدا الطالب الذين اختاروا أن ال يحضروا المدارس التي تتبع المناطق التي 

الذين طردوا من المدرسة من أجل مخالفتهم يسكنوا بها ، و الذين تم نقلهم ألسباب تأديبية أو 

مميزات نقل إضافية كما ( اإلعاقات)يحق للطالب ذوي اإلحتياجات الخاصة . لقواعد المدرسة 

 .  IEPيحدد في خطة التعليم الفردية الخاصة بهم 

 

في حال وقوع حالة طارئة تتضمن اإلصابة في حرم  - SP 6.133نقل الطلبة إلى مباني طبية 

و سيقرر موظفي الطوارئ ما إذا  911، سيتم االتصال فوراً بخط الطوارئ  MNPSمدارس 

و سيتم بذل كل جهد لالتصال بأحد والدي الطفل أو . كان يجب نقل الطالب إلى مرفق طبي 

الوصي القانوني ، لكن في حال تعذر االتصال بولي األمر، سيتم التمسك بنقل الطفل إلى المنشأة 

ليست مسؤولة عن التكاليف المرتبطة  MNPSو مدارس . الب عالجاً طارئاً الطبية ليتلقى الط

 . بالنقل الطارئ 
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 SPp 6.112و SP 6.156 -سياسة و إجراءات اختيار بديل لمدرسة غير آمنة 

الطالب الذين يحضرون مدارس إبتدائية أو ثانوية تكون ُمعرفة من قبل الوالية على أنها مدرسة 

طالب الذين يقعون ضحية لجريمة عنف بينما يكونون في أو على أراضي ، أو ال" غير آمنة " 

أو ممتلكات تابعة للمدرسة ، يجب أن يُعطى لهم اإلختيار بالتسجيل في مدرسة أخرى تكون تابعة 

ن و مؤهلي نيكونويجب أن تتوفر المواصالت لهؤالء الطلبة الذين . لنفس اإلدارة التعليمية 

 .ن قبل اإلدارة التعليمية لبقية العام الدراسي تغيير المدرسة م ن قرروي

 

الزائرون و  IM 4.105 -الزائرون و المتطوعون الذين يأتون إلى الحرم المدرسي 

المتطوعون مرحب بهم في مدارسنا ولكن عليهم إحترام بيئة التعلم و تقدير الدور الذي يقوم بە 

على كل الزائرين أن . املين في المدرسة مدير المدرسة ليتأكد من أمان و أمن كل الطالب و الع

 (بادجطاقة )بيقدموا بطاقة هويتهم و يوقعوا في الورقة الخاصة بتوقيع الزائرين قبل أن يستلموا 

 www.schoolvolunteers.orgيجب أن يسجل المتطوعون في. الزائرين 

 

 قة بالسياساتالتصاريح المتعل

أولياء  .بعض التصاريح إلزامية لكي يشارك الطالب في بعض النشاطات المتعلقة بالمدرسة 

األمور ، يرجى اإلشارة على صفحة التوقيع إلى ما إذا كنت توافق أو ال توافق أن يشارك طفلك 

ولن " ال"بأنها  وإذا لم يتم وضع التوقيع في المكان المحدد ، سنسجل اإلجابة. في البنود المدرجة 

 .يُسمح لطفلك بالمشاركة 

 

 التكنولوجيا

سيسمح للطالب بإستخدام اإلنترنت و البريد اإللكتروني في المدرسة إال إذا وقع والديهم على 

و التي تقع في صفحة أفضلية اإلنسحاب من  نموذج عدم اإلنسحاب من إستخدام التكنولوجيا

ى تقييد وصول ابنهم إلنى سيتة من الدليل حتى بعض المميزات و تقع في الصفحات األمامي

الية من فضلك قم بقراءة األجزاء الت. اإلنترنت و الشبكة اإللكترونية لإلدارة التعليمية للمقاطعة 

 و قم بالتقرير فيما إذا كنت ترغب أن تقيد وصول طفلك( إستخدام اإلنترنت و البريد اإللكتروني)

منع طفلك من الوصول إلى اإلنترنت في المدرسة ، قم بتكملة إذا كنت ترغب في . إلى اإلنترنت 

نموذج اإلنسحاب ، و الذي ينبغي أن يوقعە كل من الطالب و ولي األمر قبل إعادتە إلى مدرس 

 .طفلك 

 

 خدمات العمل اإلجتماعي المدرسي

 توجد الخدمات اإلجتماعية في كل مدرسة من مدارس مترو

مة بمساعدة الطالب على الوصول إلى أعلى إمكانيات أكاديمية إدارة الخدمات اإلجتماعية ملتز

إن الخدمات . ممكنة ، في بعض األحيان تكون هناك مشاكل شخصية تتداخل مع تعلم الطالب 

 .اإلجتماعية المدرسية تقدم بالمجان إستشارات للطلبة خالل اليوم المدرسي و في نفس المدرسة 

خصائي االجتماعي المدرسي تحفظ في سرية تامة كما كل السجالت الخاصة بالجلسات مع األ

 .يتطلب القانون 

 

إذا أراد ولي األمر أن يُستبعد طفلە من خدمات العمل اإلجتماعية المدرسي ، فيمكنە أن يوقع على 

نموذج اإلنسحاب من برنامج الخدمات اإلجتماعية في صفحة األفضلية في الصفحات األمامية 

  نموذج اإلنسحاب من خدمات العمل اإلجتماعي المدرسيملة و توقيع فشلك في تك. من الدليل 

 .سيشير إلى أنك تسمح البنك بمقابلة األخصائي اإلجتماعي المدرسي في مدرستە 

 التجنيد للجيش

يتطلب من مدارس مترو  طبقاً للقانون أن توفر معلومات االتصال بطالب  -التجنيد العسكري 

إال إذا طلب أحد  –شكوا على بلوغ السن المؤهل للخدمة العسكرية المدارس الثانوية الذين أو

يرجى التأكيد على إذنك بالكشف عن . الوالدين من اإلدارة التعليمية عدم تقاسم هذه المعلومات 

إذا لم ترفض الكشف عن المعلومات ، فذلك . إسم طفلك و معلومات االتصال بە لمجند عسكري 

 .طفلك يعني أنە سيتم شمل معلومات 

 

لن تنشر صفحات  –MNPSنشر االسم والصور على موقع اإلنترنت لمدارس 

أو /أو أشرطة الفيديو و/الصور الفوتوغرافية و MNPSالموقع اإللكتروني  لمدارس 

األشرطة السمعية ألي طالب يمكن التعرف على هويته ، وذلك بدون إذن خطي يتم الحصول 

 .ريحات في صفحة التصريحات من هذا الدليل توجد التص .عليه من ولي أمر الطالب 

 

 الفحوصات الصحية

فحوصات للسمع و  MNPSحسبما تتطلب والية تينيسي ، توفر مدارس  –الفحوصات الصحية 

النظر على مستويات درجات صفوف معينة في كال من المدارس اإلبتدائية و اإلعدادية 

لصحة المدرسية المنسقة في المدارس يوفر أيضا فحوصات إضافية في مواقع ا( . المتوسطة)

من فضلك أكد على أعطاء . اإلبتدائية و اإلعدادية و الثانوية مثل الطول و الوزن و الضغط الدم 

اذنك باجراء الفحصوات الطبية على صفحة التصريحات في هذا الدليل ، إال إذا كنت ترفض 

 التصريح بذلك 

 طبية المتاحة فإن طفلك سيكون متضمناً في كل الفحوصات ال

 

 برنامج مكتبات بال حدود

إن المكتبات بال حدود هو مجهود مشترك بين مكتبات ناشفيل العامة و مدارس مترو ناشفيل 

العامة و مكتب العمدة بهدف تحسين و تعزيز مكتبات المدرسة و تسهيل الوصول إلى موارد 

و المجموعات الموجودة بجميع  فهو يجمع بين المجهودات الشرائية للمكتبة. المكتبات العامة 

و مشغالت الكتاب الواحد  DVDالتنسيقات الُمحدثة مثل الكتب اإللكترونية و مشغالت الـ

يمكنهم استعارة مواد أو كتب من المكتبات  12إلى  3طالب مترو للصفوف من .  اإللكترونية 

لمواد المستعارة من يمكنهم أيضاً أن يرجعوا ا. العامة و يطلبون أن يستلموها من مدرستهم 

يعامل رقم هوية الطالب على أنە رقم بطاقة المكتبة العامة . المكتبات العامة إلى مكتبة المدرسة 

ستقوم مكتبات ناشفيل العامة . للطالب و الذي يجعل مصادر المكتبات العامة متاحة للطالب 

 .عليە  باإلطالع على معلومات الطالب و  خلق حساب لە في المكتب و المحافظة

 

أن يطلبوا أشياء من مجموعة األطفال في مكتبات ناشفيل  4&  3يستطيع طالب الصفوف  •

أشياء من المكتبة في المرة الواحدة و /يمكن للطالب أن يستعيروا إلى ثالثة مواد. العامة فقط 

 .لن يتم تحصيل رسوم تأخير أو فقدان المواد المكتبية 

ا سياسات التداول الموضوعة من قبل مكتبات ناشفيل سيتبعو 12إلى  5الطالب في الصفوف  •

كافة المواد الضائعة أو التالفة سوف أحاسب عليها بالرسوم الُمعتادة للمكتبة و يجب . العامة 

 .سدادها إلى مكتبة ناشفيل العامة 

إذا أراد ولي األمر أن يستبعد  طفلە من برنامج مكتبات ناشفيل العامة ، فيمكنە أن يوقع على 

موذج اإلنسحاب من برنامج مكتبات بال حدود في صفحة التصريحات في صفحة األفضلية ن

نموذج اإلنسحاب من برنامج فشلك في تكملة و توقيع . ضمن الصفحات األمامية من الدليل 

 .سيشير إلى أن الطالب لديە تصريح بالوصول إلى برنامج مكتبات بال حدود  مكتبات بال حدود

http://www.schoolvolunteers.org/
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 الالعنصرية /بيان عدم التمييز

إن مدراس متروبوليتان ناشفيل العامة ال تميز على أساس العرق ، الدين ، العقيدة ، النوع ، 

الهوية الجنسية ، التوجهات الجنسية ، اللون ، بلد المنشأ ، أو السن ، أو اإلعاقة  في تشغيل 

 ين و مجموعاتبرامجها أو في خدماتها أو أنشطتها و توفر الوصول إلى برنامج الكشافة للبن

 .ال تميز في التعيين و ممارسات التوظيف   MNPSإن . الشباب المعينة  األخرى 

 

 اإللتزام بالحقوق المدنية

تلتزم مدارس مترو بضمان أن كل الطالب و البالغين يعطون الفرصة للتعلم ، و المشاركة و 

 .ية العمل في بيئة خالية من التعصب من خالل اإللتزام بالقوانين التال

 

Title VI of the Civil Rights Act of 1964 
 1964الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 

 .يمنع هذا القانون التعصب على أساس العرق ، المنشأ األصلي ـ اللون ـ و األثنية 

 

Title VI of the Civil Rights Act of 1972 
 1972الباب التاسع من قانون الحقوق المدنية لعام 

 .الباب السادس يمنع التمييز على أساس الجنس 

 
، أو لديك أسئلة ، من  Title VI or Title IXإذا كنت تريد تقديم شكوى بخصوص القانونين 

 :فضلك أتصل بـ 

 
Title VI & Title IX Coordinator 2601 Bransford Avenue 

Nashville, Tennessee 37204 

Email :civilrightscomplaints@mnps.org Phone: 615-259 -8634 

 

من قانون األمريكيين  Title IIـ و   1973من قانون إعادة التأهيل لعام  504القسم 

 1990الذين لديهم إعاقة لعام 

من قانون األمريكيين  Title IIـ و   1973من قانون إعادة التأهيل لعام  504يحظر القسم 

 .التمييز على أساس اإلعاقات   1990الذين لديهم إعاقة لعام  

 
، أنە أي شخص مؤهل في الواليات  1973من قانون إعادة التأهيل لعام  504ينص القسم 

المتحدة األمريكية فيما عدا إعاقتە و بسببها فقط ال يحرم من المشاركة أو الرفض من المميزات 

 .إلى أي تمييز في إطار أي برنامج أو نشاط يتلقي مساعدات مالية فيدرالية  أو  أن يتعرض

 
يحمي األفراد ذوي اإلعاقة  1990من قانون األمريكيين الذين لديهم إعاقة لعام  Title IIالقسم 

من التمييز على أساس اإلعاقة في الخدمات ، و البرامج و األنشطة التي تقدم من قبل الوالية و 

 .المحلية الحكومة 

 

 مالحظة

و منسق القسم  ADAستتيح مدارس مترو األسماء و عنوان المكاتب الخاصة بمنسق برنامج الـ 

504 

من الممكن أن تشمل إشعارات اإلدارة التعليمية األولية و المستمرة رسائل و نشرات إخبارية و 

  .و توزيع مذكرات أو أية رسائل خطية أخرى ن يالموظفكتيبات الطالب و 

 

 504إجراءات الشكوى المتعلقة بالقسم 

 عملية التظلم الغير رسمي و عملية التظلم الرسمي: هناك عمليتين لتقديم الشكوى 

 

 عملية التظلم غير الرسمية

يستطيع أي شخص أن يستخدم اإلجراءات الغير رسمية لتقديم التظلم أو لحل شكاوى عن 

 .عملية الشكوى الغير رسمية  قبل تقديم تظلم  ليس مطلوباً إستخدام. التعصب إزاء اإلعاقة 

 
في المدرسة و مناقشة الشكوى  504يشجع أن يتقابل أوالً ولي األمر مع المنسق المحلي لبرنامج 

معە أو المدرس أو مدير المدرسة المعني بهدف حل المسئلة على وجە السرعة و بشكل غير 

، أو إذا أراد صاحب الشكوى أن يتجنب  رسمي ، إذا لم تحل المشكلة بمقتضى هذا اإلجتماع

 . اعملية الشكوى الغير رسمية ، فإنە يمكن لولي األمر أن يقدم تظلم

 

 عملية الشكوى الرسمية

الشكاوى من التمييز بسبب   504سيقوم منسق اإلدارة التعليمية بسماع الشكوى بخصوص القسم 

نسق المختص في اإلدارة التعليمية و الذي اإلعاقة من الممكن أن تقدم شفهياً أو كتابياً إلى الم

سيحاول أن ينجز حلول في أسرع وقت و بإنصاف للشكاوى التي تزعم أفعال محظور من قبل 

كال من المشتكي و المشتكى بحقە سيتاح لهم الفرصة لتقديم الشهود  . 504و القسم  ADAقانون 

، إلى جانب   كتابي  خالل رد يوماً من 20سيستجيب المنسق للشكاوى في خالل . و الدالئل 

التي من الممكن أن يتبعها المشتكي إذا لم يكن راضياً   معلومات عن إجراءات التظلم في المستقبل

 .عن الحل الذي قدمە المنسق 

 

 عملية اإلستئناف

 ا، فيمكنە أن يقدم بيان 504إذا أراد ولي األمر أن يطعن على قرار منسق اإلدارة التعليمية لقانون 

وقع عليە إلى الرئيس التنفيذي للعمليات أو الشخص الذي ينوب عنە خالل عشرة أيام بعد استالم م

الرئيس التنفيذي للعمليات أو من ينوب عنە سيعقد مقابلة .  504رد منسق اإلدارة التعليمية للقسم 

 . يوماً  15مع كل األطراف المتورطة و صياغة نتيجة و الرد كتابياً على التظلم في خالل 

 
إذا كان هذا مناسباً ، ستتخذ المدرسة خطوات لمنع تكرار أي من المضايقات و تصحيح تأثير 

 . التعصب أو التميز الناتج عنە على الطالب أو اآلخرين

 
يمكن أيضاً للمشتكي أن يقدم شكوى لوزارة التعليم في ناشفيل ، مكتب الحقوق المدنية ، في أي 

 .ظلم السارية وقت قبل أو أثناء إجراءات الت

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:civilrightscomplaints@mnps.org
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 :إلى  Title IIأو  504ينبغي أن تقدم الشكاوى و األسئلة المتعلقة بالقسم 

 
Shree Walker  

504 Coordinator 

2601 Bransford Avenue 

Nashville, Tennessee 37204 

Email :shree.walker@mnps.org 

Phone: (615) 259-8486 

 
Henry Flenory منسق   Title II 

2601 Bransford Avenue 

Nashville, Tennessee 37204 

Email :henry.flenory@mnps.org 

Phone: (615) 259-8531 

 
وزارة التعليم في لمزيد من المعلومات عن حقوق و خدمات الطالب يمكنك اإلتصال بـ

 نيسييت

 
Andrew Johnson Tower 

710 James Robertson 

Parkway Nashville, TN 37243 

Phone: (615) 741 - 2731 

www.state.tn.us/education 

 
موقعنا اإللكتروني  التمييز ، قم بزيارة/ لمزيد من المعلومات عن إشعار عدم التعصب

https://wdcrobcolp01.ed.gov/CFAPPS/OCR/contactus.cfm  

من أجل الوصول إلى العنوان و رقم التليفون لمكتب الحقوق المدنية الذي يخدم منطقتك 

 1- 800 -421 -3481أو اتصل على الرقم 

Title VI of the Civil Rights Act of 1964 
 1964وق المدنية لعام الباب السابع من قانون الحق

األفراد من التميير في التوظيف على أساس العرق ، و اللون ، و الدين ،  Title VIIيحمي قانون 

 .و الجنس ، و كذلك المنشأ األصلي 

 
في   زالتمييأو لديك أسئلة بخصوص  Title VIIإذا أردت أن تقدم شكوى بخصوص القانون 

 :التوظيف ، من فضلك اإلتصال بـ 

 
Scott Lindsey 

Director, Employee Relations 

2601 Bransford Avenue 

Nashville, TN 37204 

Email :

civilrightscomplaints@mnps.org 

Phone: (615) 259-8440 

 
تعليمية و توظيفية و خدمات و  إن مدارس مترو  ناشفيل العامة ملتزمة بالحفاظ على ممارسات

برامج و أنشطة منصفة و التي يمكن الوصول إليها و المستخدمة من قبل أشخاص مؤهلين لديهم 

و ( ADA)و لمزيد من المعلومات بخصوص قانون األمريكيين الذين لديهم إعاقات . إعاقات 

 .SBO 1.103إجراءات اإللتزام و التظلم من فضلك ارجع إلى 
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  2017-2016 االختبارات المطلوبة في والية تينيسي و اإلدارة التعليمية
 

 

 (المتوسطة)للطالب في المرحلة اإلبتدائية و اإلعدادية  اختبارات التحصيل العلمي

 التقرير  فترة اإلختبار  الغرض و اإلستخدام الصفوف اإلختبار

TCAP 

برنامج التقييمات )

املة لوالية الش

إختبار ( تنيسي

 تحصيلي

يقيس مهارات الطالب في اللغة اإلنجليزية ،  TCAPتقييم الـ  3-8

 تستخدم نتائج. الرياضيات ، العلوم و الدراسات اإلجتماعية 

اإلختبارات تقييم و محاسبة المعلم و المدرسة و اإلدارة 

 نتائج ال .التعليمية من قبل والية تنيسي و الحكومة الفيدرالية 

من درجة الطالب النهائية في  %10أيضاً تكون 

 .هذه المواد الدراسية 

 Part Iالجزء األول  

 باطش/في بداية شهر فبراير 

  في بداية شهر مارس -

 
 Part IIالجزء الثاني 

من منتصف 

نيسان /أبريل 

إلى منتصف 

 آيار /مايو

الدرجات تكون متاحة بعد فترة قصيرة من اإلختبار 

المدرسون من حساب الدرجات النهائية ليتمكن 

عد ذلك تقوم الوالية بارسال تفاصيل أكثر ب . للطالب 

توزع هذه . بخصوص التقرير الفردي لكل طالب 

التقارير من قبل موظفي مكتب اإلدارة التعليمية إلى 

 .المدارس و ترسل لألسر في الخريف 

 ية للطالب في المرحلة الثانو اختبارات التحصيل العلمي

 التقرير فترة اإلختبار الغرض و اإلستخدام الصفوف اإلختبار

إختبار نهاية المقرر 

 الدراسي 

الطالب 

الملتحقون 

بمقررات 

 دراسية محددة 

هذه التقييمات تقيس مهارات الطالب في المرحلة الثانوية في 

، و  1اللغة اإلنجليزية و الرياضيات المتكاملة ، و مادة جبر 

و الكيمياء و تاريخ الواليات المتحدة  2ياء و األح 2جبر 

تستخدم نتائج اإلختبارات تقييم و محاسبة المعلم و . األمريكية 

المدرسة و اإلدارة التعليمية من قبل والية تنيسي و الحكومة 

 من درجة الطالب النهائية  %25تشكل . الفيدرالية 

 .في هذه المواد الدراسية 

 Part Iالجزء األول 

 باطش/ية شهر فبراير في بدا

 في بداية شهر مارس -

 
 Part IIالجزء الثاني 

من منتصف 

نيسان /أبريل 

إلى منتصف 

 آيار/مايو

الدرجات تكون متاحة بعد فترة قصيرة من اإلختبار 

ليتمكن المدرسون من حساب الدرجات النهائية 

عد ذلك تقوم الوالية بارسال تفاصيل أكثر ب. للطالب 

توزع هذه . فردي لكل طالب بخصوص التقرير ال

التقارير من قبل موظفي مكتب اإلدارة التعليمية إلى 

 .المدارس و ترسل لألسر في الخريف 

 Screenings for Academic Supportإختبارات الدعم األكاديمي 

 التقرير فترة اإلختبار الغرض و اإلستخدام الصفوف االختبار

RTII 

اإلختبار القياسي 

 العالمي 

K-12 RTII (اإلستجابة للتدريس و التدخل للمساعدة ) هو نظام

دعم تعليمي صمم لكي يعطي الطالب الدعم الفردي الذي 

يحتاجونە للتعلم ، بغض النظر عن المستوى األكاديمي 

و يشمل تقييم دوري لتحديد اإلحتياجات . الحالي لهم 

الخاصة بكل طالب في القراءة  و الكتابة ، و الرياضيات 

 .يعطى لهم المستوى التعليمي المناسب  حتى

أيلول  ، و / بداية سبتمبر

كانون الثاني  و /يناير

 أيار/مايو

ستشارك المدرسة أولياء األمور بالتقارير 

الطالب الذين . التي تبين مستوى الطالب 

 نسيتلقو  Interventionفي الـ  نيشاركو

 .تقارير اإلنجاز المحرز بشكل دوري 

WIDA ACCESS 

ختبار تحديد ا

المستوى للطالب 

متعلمي اللغة 

و يدعى ) اإلنجليزية 

 ( W-APTأيضاً 

K-12  يعطى إختبارW-APT  للطالب الذين يتكلمون لغة أخرى

 يستخدم في المساعدة في. غير اللغة اإلنجليزية في البيت 

تساعد . تحديد نوع و مستوى الدعم الذي يحتاجە الطالب 

لذي ينبغي أن نضع فيە الطالب من أيضاً في معرفة المستوى ا

أجل التقييم السنوي الذي يأخذه كل الطالب متعلمي اللغة 

 .اإلنجليزية 

و يقدم للطالب متعلمي 

اللغة اإلنجليزية في 

وقت إلتحاقهم بالمدارس 

. 

توضع الدرجات من قبل موظفي مدارس مترو و 

 .تعطى النتائج ألولياء األمور فوراً 
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 Screenings for Academic Supportرات الدعم األكاديمي تكملة إختبا

 التقرير فترة اإلختبار الغرض و اإلستخدام الصفوف اإلختبار

WIDA ACCESS 

 لمتعلمي اللغة اإلنجليزية

K-12  هذا التقييم يساعد في تحديد مدى كفاءة و إتقان اللغة اإلنجليزية

بار الذي تطرحە إنە اإلخت. للطالب متعلمي اللغة اإلنجليزية 

 .الوالية كل عام لقياس أداء الطالب في كفاءة اللغة اإلنجليزية 

في بداية شهر  -

 آذار /مارس

 /في بداية شهر أبريل -
 نيسان

تصدر الوالية تقارير فردية للطالب و بها تفاصيل 

توزع هذه التقارير من قبل موظفي المكتب . األداء 

لى دارس ثم ترسل إالرئيسي لإلدارة التعليمية إلى الم

 .األسر 

إختبار القدرة الغير 

 Naglieriشفهية 

هذا التقييم هو مقياس غير شفهي قصير للقدرات العامة و  2

يستخدم لتحديد الطالب الموهوبين في الصف الثاني 

اإلبتدائي و الذين لم يسبق تحديدهم من قبل برنامج 

 بيقيس التقييم بانصاف قدرات الطال. Encoreاإلنكور 

 .من الثقافات و الخلفيات اللغوية المختلفة 

 /في بدايات شهر نوفمبر
 تشرين الثاني 

و  .تتاح النتائج بعد حوالي شهر من تكملة اإلختبار 

اء أولي نسيشاركويقرر موظفو المدرسة متى و كيف 

 .األمور بنتائج إختبار الطالب 

 اإلستعداد للكليات و مجاالت العمل

 التقرير فترة اإلختبار لغرض و اإلستخداما الصفوف اإلختبار

ACT 11-12  إختبار الـACT  هو إختبار استعداد للكلية و ُمستخدم

يساعد هذا . من قبل مئات الجامعات و الكليات 

اإلختبار أيضاً في تحديد أي من الطالب مؤهل لمنحة 

 .من الوالية   HOPEالـ 

/ يوم في شهر أبريل

يتوفر يوم واحد ) نيسان 

خذ اإلختبار لمن فاتە أل

 (آيار/في مايو

 8إلى  3تقارير مستويات الطلبة تتوفر من 

 أسابيع بعد أن يؤخذ اإلختبار 

 تقييمات اإلدارة التعليمية

 التقرير فترة اإلختبار الغرض و اإلستخدام الصفوف اإلختبار

اختبار المعرفة الرقمية 

 )اإللكترونية( 

Digital Literacy 

Assessment 

تساعد  .يقيس هذا التقييم كيف يستخدم الطالب التكنولوجيا للتعلم  5

على تحديد ما إذا كان الطالب لديهم إمكانية الوصول الكافي إلى 

التكنولوجيا في مدارسهم و تستخدم في التعلم  و تستخدم بفاعلية 

تشير أيضاً إذا كان التعلم متفرد للطالب و ما إذا كان . في التعلم 

ذين لديهم إعاقة قادرين على إستخدام التكنولوجيا الطالب ال

 .المساعدة /المعينة 

أواخر شهر أغسطس 

و بداية شهر  -آب /

 أيلول/سبتمبر

يقرر  .تكون النتائج متاحة عند اإلنتهاء من اإلختبار 

العاملون في المدرسة متى و كيف سيشاركون 

 أولياء األمور و الطالب بنتائج اإلختبار

د ياختبارات تحد

المستوى في 

مدارس 

متروبوليتان 

 ناشفيل العامة

 خالل العام الدراسي لقياس مراحلهذه التقييمات تستخدم في ثالث  1-11

التقدم الذي يحرزه الطالب في التمكن من المعايير األكاديمية 

تساعد هذه التقييمات المدرسون و المدراء و العاملين في . للوالية 

عة على إتخاذ القرارت حول التدريس و اإلدارة التعليمية للمقاط

المصادر و هم يعملون على تحقيق األهداف األكاديمية لنهاية العام 

 .الدراسي 

في أواخر شهر سبتمبر 

بدايات شهر  -أيلول /

تشرين األول ، و /أكتوبر

كانون األول /بداية ديسمبر 

 آذار /و بداية شهر مارس

. ار ختبتكون النتائج متاحة عند اإلنتهاء من اإل

تقرر المدارس متى و كيف ستشارك أولياء 

 .األمور بنتائج الطالب 

التقييمات حسب 

 مستوى النصوص 

K-4  نظام التقييم يكون سلسلة من النصوص التي تستخدم في تحديد

مستوى القراءة الحالي للطالب و التقدم مع التدرج في مستوى 

 .النصوص بمرور الوقت 

/ في أواخر شهر أغسطس 

ل ، أيلو/بداية سبتمبر  -ب آ

كانون /و بداية ديسمبر 

 آيار/األول و مايو 

 .تكون النتائج متاحة عند اإلنتهاء من اإلختبار 

تقرر المدارس متى و كيف ستشارك أولياء 

 .األمور بنتائج الطالب 
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 تقييمات التعليم اإلستثنائي

 التقرير فترة اإلختبار الغرض و اإلستخدام الصفوف اإلختبار

TCAP Alt 

التقييمات  

Portfolio ( و

يدعي أيضاً 

CSC) 

يبنى  .هذا التقييم مصمم للطالب الذين لديهم إعاقات عقلية شديدة  3-11

يأخذ .  TCAPعلى مجموعة مختلفة من المعايير عن إختبار الـ 

فقط عندما يقرر ولي األمر و  alt-portfolioالطالب اختبار 

 . لشيء المالئم إلحتياجات الطالب المدرسين أن هذا هو ا

العلوم و الدراسات 

في بداية : اإلجتماعية 

–آب /شهر أغسطس 

 نهاية يناير/كانون الثاني

  اللغة اإلنجليزية

الفنون و الرياضيات 

أبريل  -آذار /مارس

 نيسان /

تصدر الوالية تقارير فردية لكل طالب مع تفاصيل 

وظفي مكتب توزع هذه التقارير من قبل م. األداء 

 .اإلدارة التعليمية إلى المدارس و ترسل لألسر 

 التقييمات على المستوى القومي 

 التقرير فترة اإلختبار الغرض و اإلستخدام الصفوف اإلختبار

قدم للت التقييم الوطني

 (NAEP)التعليمي   

مراحل 

صفية 

مختلفة و في 

المدارس 

التي يتم 

اختيارها 

 فقط .

فقط لعدد قليل من طالب والية تنيسي  NAEPيعطى إختبار الـ 

مصمم للمساعدة في  وطنيهو إختبار . في المدارس المختارة 

نيسي بالمقارنة مع الواليات يقياس األداء األكاديمي في والية ت

" " the natiun’s returt card“و لهذا يدعى . األخرى 

 "الوطنية بطاقة التقرير 

في نهاية شهر يناير 

 -اني   الث كانون /

بداية شهر مارس 

 آذار /

ال تعطى النتائج على مستوى الطالب أو المدرسة أو 

النتائج على مستوى الوالية توضع . اإلدارة التعليمية 

فقط على اإلنترنت كل ستة أشهر بعد أن يؤخذ 

 .اإلختبار 

 

 
 

 

 :ة طوال العام الدراسي على الموقع اإللكتروني التالي الخاص باإلدارة التعليمية يمكن أن تجد المعلومات الُمحدثة بخصوص تقييمات الوالية و اإلدارة التعليمي

 www.mnps.org/pages/mnps/Academics/Test_and_Assessments 
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 2017-2016الدراسي  التقويم المدرسي للعام
 

 2016فصل الخريف الدراسي لعام 

8/3 
 يحضر كل الطالب لمدة نصف يوم

 

8/4 
 يوم تدريب المدرسين ، آخر يوم للمدرسين

8/5 
اني ثاليوم كامل للصفوف من األول إلى 

بل الروضة قعشر و نصف يوم لصفوف ما 

 و الروضة 

9/5 
 عطلة يوم العمل

 

9/6 
يحضر الطالب  اليوم تدريب المدرسين ، 

 الى المدرسة

9/30 
 نهاية الربع األول من السنة الدراسية

 

10/3 — 10/7 
 عطلة الخريف ، ال يحضر الطالب

 

10/10 
يوم تدريب للمدرسين ، ال يحضر 

 الطالب إلى المدرسة 

10/11 
 بداية الربع الثاني من السنة الدراسية

 

11/8 
يوم تدريب للمدرسين ، ال يحضر الطالب إلى 

 درسةالم

11/23 — 11/25 
 عيد الشكر عطلة

 

12/13 — 12/15 
 12-9نصف نهار لإلمتحانات، الصفوف 

 

12/16 
 نصف يوم لجميع الطلبة، نهاية الربع الثاني

 نهاية الربع الثاني و النصف األول من العام الدراسي 

 

12/19 — 1/2 
 الشتاء عطلة

 2017فصل الربيع الدراسي لعام 

1/3 
ر يحض الين ، يوم تدريب للمدرس

 الطالب إلى المدرسة 

1/4 
ال يحضر الطالب يوم تدريب المدرسين ، 

 الى المدرسة

1/5 
 بداية الربع الثالث من السنة الدراسية

 

1/16 
 عطلة مارتن لوثر كينج

 

2/20 
يوم تدريب للمدرسين ، ال يحضر الطالب إلى 

 المدرسة

3/15 
 نهاية الربع الثالث من السنة الدراسية

 

3/16 — 3/17 
 (أيام للتعويض عن أيام الثلوج المتوقعة)تغلق المدارس ، 

 

3/20 — 3/24 
 عطلة الربيع

 

3/27 
يوم تدريب للمدرسين ، ال يحضر 

 الطالب إلى المدرسة

3/28 
 بداية الربع الرابع من السنة الدراسية

 

4/14 
 الربيععطلة 

 

5/22 — 5/24 
 12-9نصف يوم لإلمتحانات، الصفوف 

 

5/25 
لطلبة ، نهاية الربع الرابع ، و النصف جميع ام لنصف يو

  العام الدراسي  والثاني 

5/26 
 يوم تدريب المدرسين ، آخر يوم للمدرسين

 

 

 

  www.MNPS.orgلالطالع على أحدث معلومات التقويم، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني . التقويم خاضع للتغيير

http://www.mnps.org/
http://www.mnps.org/
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،  لقوميصل ااألالمعتقد ، الجنس ، الهوية الجنسية ،  الميل الجنسي ،  ،، الدين  العرق ل العامة على أساسيال تميز مدارس متروبوليتان ناشف

جراءات التشغيل أو إنها ال تميز في إنشطتها أو تشغيلها . كما أو أ،  و الدخول الى برامجها ، خدماتهاأأو اإلعاقة في القبول و/ اللون ، العمر

 . التوظيف


