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 الوالدين  و الطالبدليل 



أعزائي األسر،

وًهذهًمسؤوليةًنأخذهاًإننيًمتحمسًألجلًقدومًعامًدراسيًآخرًوًسعيدًأنكمًأخترتمًمدارسًمتروًلتعليمًطفلكمًالعامًالدراسيًًًبكمًفيًمرحبا ً

وًنحنً بأكمهاًملتزمونًبشكلًكليًإلعطاءًكلًطفلًخبرةًتعليميةًممتازةًًتعليميةإدارةًكبمحملًجادًجداً 

المدارسًببناءًبيئةًًومديرلقدًقامًمدرسوناًوًأودًأنًأشجعكمًعلىًأنًتستفيدواًبأكبرًقدرًممكنًمنًالمصادرًوًالمعلوماتًالُمقدمةًفيًهذاًالدليلً

رةًوًاألوصياءًهمًشركاءًأساسيونًفيًضمانًأنًوًلكنناًنعرفًأنًأفرادًاألسًتعليميةًتشاركيةًوًداعمةً،

مشاركتكًوًًنحنًنحتاجًإلىلكلًطالبً،ًكلًيومًًجيدوًهيًتوصيلًتعليمًحكوميًوًبالنسبةًإليناًلكيًنوصلًرسالتناًالطالبًيتجاوزونًالتوقعاتًالكبيرةً

دعمكًوًًإنخراطكًالكاملً

يةًأنتًوًطفلكًلكمًًحقوقًفيًالتعليمً،ًوًكلناًنتشاركًفيًالمسؤولمدرسةًطفلكًوًاإلدارةًالتعليميةًللمقاطعةًًهذاًالدليلًهوًًإتفاقيةًبينكًوًبينًطفلكًوًبين

وًإجتماعياًوًعاطفياً أنًطفلكًيحصلًعلىًالتعليمًعاليًالجودةًالذيًيستحقهً لضمان وًإنًمدارسًمتروًلديهاًواجبًوًشرفًلتنميًوًتتحدىًطفلكًأكاديمياً 

يمثلًتعهدًوًإلتزامًأنناًسنعملًمعًبعضناًالبعضًلتحقيقًهذاًًهذاًالدليل

إنضباطيةًُمصممةًلمساعدةًالطلبةًعلىًبناءًعالقاتًإيجابيةًوًمهاراتًإجتماعيةًجزءًمنًتعهدناًلكًأنناًسنوفرًثقافةًمدرسيةًإيجابيةًخاللًعملياتًتأديبيةً

يشملًإعطاءًالطلبةًإمكانيةًالوصولًإلىًخدماتًالتعليمًالخاصةًوًالتيًمنًبهمًنًيالمهتمصحيةًمعًبعضهمًالبعضًوًاألشخاصًالكبارً إنًتعهدناًأيضاً 

الممكنًأنًيحتاجواًإليهاًمثلًخدماتًالتعليمًاإلستثنائيًأوًخدماتًمتعلميًاللغةًاإلنجليزيةً

لىًعًمعلوماتًاألسرةإلىًمزيدًمنًالمساعدةًيمكنكًاإلتصالًبمركزًًوًإذاًإحتجتآملًأنًتستخدمًهذاًالدليلًكمرجعًبينماًتمرًاألشهرًوًيتقدمًالعامًالدراسيً

الرقمً

بيدًمعكً،ًوًأسرتكًوًالعاملينًفيًالمدرسةًلتحقيقًالتفوقًلكلًاألطفالًفيًناشفيلًًا ًأناًمستعدًللعملًيد

بإخالصً،

 

شون جوزيفد

مديرًالمدارسًالعام



معلومات
أوًتواصلًمعًمديرًمدرسةًطفلكًعلىًالرقمMNPSًًمنًفضلكًإتصلًبمركزًمعلوماتًاألسرةًلمدارسًأسئلة ؟ لديك

وًالنصًالحاليًلكافةًالسياساتًمتوفرةًفيًاألماكنًالتاليةتخضعًالسياساتًللتعديلًأوًاإلضافةًطوالًالسنةًالدراسيةً

The MNPS website atwww.mnps.org

مدرستكًالمحليةً

مركزًمعلوماتًاألسرةً

Tennessee Ave, Nashville, TN 37204

Entrance off of Berry Hill Rd

باللغةًالعربيةً،ًالكرديةً،ًالصوماليةً،ًوًاألسبانيةًوً وًالنيباليةًورميةالبهذاًالكتيبًمتاحًأيضاً 

http://www.mnps.org/




يلزم التوقيع
منًفضلكًقمًبتوقيعًنموذجًواحدً،ًالوجهًاألماميًوًالخلفيً،ًلكلًطالبًفيًمدرسةًمتروًفيًبيتكًوًقمًبارجاعًالنموذجًإلىًمدرسةًكلًطالبً

الطالبًوًالوالدينًإلىًهمًدليلًالتوقيعًباألسفلًيفيدًإقراريًأننيًقرأتًوًافللعامًالدراسيMNPSًًمتروًًًالطالبًوًالوالدينًإلىًمدارسلقدًتسلمتًنسخةًمنًدليلً

متروًًوًاللوائحًوًالسياساتًالمتضمنةًبهًًمدارس

_______________________________________________________________________________أكتبًبخطًواضحاسم الطالب

_____________________________________________________________________________أكتبًبخطًواضحمدرسة الطالب

____________________________________________________________________اكتبًبخطًواضحاسم ولي األمر أو الوصي

__________التاريخ _______________________________________________________________________توقع ولي األمر أو الوصي 

MNPSمترو  الطالب و الوالدين إلى مدارسفشلك في توقيع و إرسال النموذج إلى المدرسة ال يخفف من مسؤولية الطالب من اإللتزام بما جاء في دليل  الحظ أن 



نموذج التصريح

التهرببدون عذر حضور المدرسة اإللزامي و التغيب

ًعنهاًبدونًإذن،ًفإنًالموظفًالُمسندًإليهكماًأننيًأفهمًأنًطفليًخاضعًلقوانينًالحضورًاإللزاميًللمدرسةًوإذاًتبينًأنًطفليًتغيبًبشكلًغيرًقانونيًعنًالمدرسةًأوًإعتادًالتغيبً

وًيسلمهًلـ Metro School Attendance Center (MSACمركزًمتروًللحضورًاإللزاميًللطالبًتطبيقًالقانونًقدًيحتجزًطفليًمؤقتاً 

________________التاريخ ___________________________________________________________________ع ولي األمر أو الوصي يتوق

بيانات التصريح

اؤكدًعلىًمشاركةًطفليًفيًالمجاالتًالُمحددةًباألسفلًمنًخاللًوضعًعالمةًبجانبًالمجالًالذيًأوافقًعليهًباألسفلً

 ال نعم 

 لمزيد من المعلومات الُمفصلةانظر إلى صفحة الميديا 

الحقًفيًتكريمًطفليًعلنيا ،ًبماًفيًذلكًوسائلًاإلعالمMNPSًًأعطيًمدارسً

لغرضًالنشرًفيًوسائلًاإلعالمًوعلىdigitallyًاإلذنًفيًتصويرًطفليًأوًتسجيلًطفليًعنًطريقًالنظامًالرقميMNPSًًأعطيًمدارسً

اإلنترنتً

بواسطةdigitallyًتوغرافيةًأوًيتمًالتسجيلًلطفليًعنًطريقًالنظامًالرقميًوأعطيًطفليًالسماحًأنًيؤخذًلهًصورًف

وسائلًاإلعالمًأوًوسائلًإعالمًغيرًتابعةًلمدارسًمتروً

لمزيد من المعلومات الُمفصلةانظر إلى صفحة التجنيد للجيش 

اإلذنًفيًتبادلًمعلوماتًاإلتصالًبطفليًمعًُمجنديًالجيشMNPSًًأعطيًمدارسً

الُمفصلةلمزيد من المعلومات انظر إلى صفحة الفحوصات الصحية 

أعطيًطفليًاإلذنًبالمشاركةًفيًفحوصاتًالسمعًوًالنظرًوًالطولًوًالوزنًوًضغطًالدمً

Labtopالكومبيوتر المحمول 

منًمكتبةًالمدرسةًوًأدركًأنًكافةًاألضرارًأوًالخسائرًالتيًقدًتلحقًبالجهازlaptopًًأعطيًطفليًاإلذنًأنًيستعيرًجهازًكمبيوترًمحمولً

وًستكونًالتكلفةًالقصوىًلجهازًالكمبيوترًالمحمولًيجبًتسديدهاًإلىًالمدرسةً

منًفضلكًاكتبًبخطًواضح

________________________________________________األولً،ًاألوسطً،ًاألخيراسمًالطالبً

________________________________________________________________اسمًالمدرسةً

__________________________________________األولً،ًاألوسطً،ًاألخيرالوصيًاسمًوليًاألمرً

_______الوحدةًالشقة_____________________________________________________________ Addressالعنوانً

__________: cityالمدينةً _______: Stateالواليةً _________________ZIPالرمزًالبريدي

___________________________Mail:-Eالبريدًاإللكترونيًًً __________________________رقمًالتليفون

__________________التاريخ _____________________________________________توقع ولي األمر أو الوصي 



أفضليات الخروج من الخدمات
لطفلك أن يصل لهذه الخدمات  ال تريدقم بالتوقيع على الجمل التالية فقط إذا كنت 

إذاًاخترتًإحدىًأفضلياتًالخروجًمنًالخدمةً،ًقمًبارجاعًالنموذجًالموقعًإليًمدرسةًطفلكً

نموذج   الخروج من خدمة مكتبات بال حدود

السماحًلطفلكًفيًالوصولًالىًبرنامجًمكتباتًبالًحدودًًعدم رغبتكوقعًفقطًفيًحالةً

ال تمتلك مدارس  لنًيتمكنًطفليًمنًإرسالًموادًمنًالمكتباتًالعامةًإلىًمدرستهًمنًأجلًوصفًمفصلأنظرًإلىًالصفحةًأربدًأنًيُستبعدًأبنىًمنًبرنامجًمكتباتًبالًحدودً

MNPS لطفليًالوصولًالىًبرنامجًمكتباتًبالًحدودًًتصريحي في أن تُجيزإذني

ودًفشلكًفيًتكملةًوًتوقيعًنموذجًالخروجًمنًالخدمةًمنًبرنامجًمكتباتًبالًحدودًسيشيرًإلىًأنكًتسمحًالبنكًبإستخدامًبرنامجًمكتباتًبالًحد

____________التاريخ ____________________________________________________________________توقع ولي األمر أو الوصي 

MNPSنموذج إختيار عدم إستخدام التكنولوجيا في 

معلوماتًالخاصةًباإلدارةًالتعليميةًللمقاطعةًالالسماحًلطفلكًفيًالوصولًالىًاإلنترنتًوًشبكةًًعدم رغبتكوقعًفقطًفيًحالةً

وًأناًأفهمًبأنًاإلنترنتًعبارةًعنًمجموعةًمنًشبكاتًالكمبيوترًفيًكلًمنًأجلًوصفًمفصلانظرًإلىًصفحةMNPSًلقدًقرأتًالئحةًاإلستخدامًالمقبولًللتكنولوجياًفيً

سوفًتقومًبجهودًخالصةًلحجبًالموادMNPSًًًكماًوًإنيًأفهمًبأنًالسيطرةًعلىًالمحتوياتًالموجودةًفيهاًأوًفيًمواقعًاإلنترنتًهذهMNPSًًأنحاءًالعالمًًوًالتيًالًتمتلكً

لذلكً،ًفأناًأمنعًطفليًمنًالوصولًالىًاإلنترنتًمنًالدخولًإليهاًولكنًقدًالًتحجبًهذهًالجهودًالمحتوىًالغيرًمرغوبًفيهًكلياً MNPSًلمرفوضةًعلىًالمواقعًالتيًيستطيعًطالبًا

فشلكًفيًتكملةًوًتوقيعًنموذجًإختيارًعدمًإستخدامًبكةًالمعلوماتًلطفليًالوصولًالىًاإلنترنتًأوًشًتصريحي في أن تُجيزإذنيMNPSال تمتلك وًشبكةًمعلوماتًالمقاطعةً

التكنولوجياًسيشيرًإلىًأنكًتسمحًالبنكًبإستخدامًاإلنترنتًوًالشبكاتًاإللكترونيةًالخاصةًباإلدارةًالتعليميةًللمدارسً

______________التاريخ توقيع الطالب 

______________التاريخ _______________________________________________________________________توقع ولي األمر أو الوصي 

نموذج الخروج من خدمة العمل اإلجتماعي المدرسي

السماحًلطفلكًفيًالوصولًالىًخدماتًالعملًاإلجتماعيًالمدرسيً؟ًعدم رغبتكوقعًفقطًفيًحالةً

ال خدماتًالعملًاإلجتماعيًالمدرسيًًأنًتقدمًلطفليًبتلقيًاسمحالًمنًأجلًوصفًمفصلأنظرًإلىًالصفحةًدًأنًيُستبعدًأبنىًمنًخدماتًالعملًاإلجتماعيًالمدرسيةًيأر

فشلكًفيًتكملةًوًتوقيعًنموذجًالخروجًمنًخدماتًالعملًاإلجتماعيًالوصولًالىًخدماتًالعملًاإلجتماعيًفيًالمدرسةًًلطفليًتصريحي في أن تُجيزإذني MNPSتمتلك 

المدرسيًًسيشيرًإلىًأنكًتسمحًالبنكًبالوصولًإلىًوًاستخدامًخدماتًالعملًاإلجتماعيًالمدرسيً

التاريخ ______________________________________________________________________توقع ولي األمر أو الوصي 



أفضليات اإلنسحاب من الخدمات
لطفلك أن يصل لهذه الخدمات  ال تريدقم بالتوقيع على الجمل التالية فقط إذا كنت 

إذاًاخترتًإحدىًأفضلياتًالخروجًمنًالخدمةً،ًقمًبارجاعًالنموذجًالموقعًإليًمدرسةًطفلكً

اإلنسحاب من إستبيان المناخ المدرسي لمترو معلومات

و نموذج التصريح باإلنسحاب

أنًتمنحًاإلذنًلطفلكًباخذًهذاًاإلستبيانًًتريد كنت الإذاوقعًهذاًالنموذجًأوًتواصلًمعًمدارسًمتروًًفقط

عنًالمناخًالمدرسيًفيًاإلدارةًالتعليميةًللعامًدقيقةُمدتهاًمنًسيطلبًمنهًأنًيكملًمنًثالثًإلىًأربعًإستبياناتًإذاًكانًطفلكًفيًالصفًالثالثًأوًًالصفوفًالالحقةً

وًباألخصً،ًسيسألًاإلستبيانًطفلكًعنًتجربتهًةًالطالبًيينًالمناخًالمدرسيً،ًوًاألمانًفيًالمدرسةًوًالجوارً،ًوًرفاهالمقصودًمنًهذهًاإلستبياناتًتحسالدراسيً

تبيانًيسألًفإنًاإلسإلىًذلكًباإلضافةً،ًالمشاركةًفيًاألنشطةًالمدرسيةًوًالمناخًالعامًللمدرسةًنًيالمعلملسلوكياتًأقرانهمً،ًالعالقاتًمعًًإدراكهمفيًالمدرسةً،ًوًيشملًاإلستبيانً،ً

عنًخبراتًالطلبةًفيًالذهابًمنًوًإلىًالمدرسةًوًفيًالمنطقةًالمجاورةًلبيتهمً

منًًتيلالنًيطلبًمنًالطالبًوضعًالمعلوماتًعلىًاإلستبيانًستكونًمصممةًلحمايةًخصوصيةًالطفلًًوتكملةًاإلستبياناتًعلىًاإلنترنتًلنًتتسببًفيًأيًخطورةًعلىًطفلكً

فيًتحديدًهويتهمًستخدمًتالممكنًأنً

ستتاحًلكًالفرصةًلمراجعةًأداةًاإلستبيانًعلىًاإلنترنتًأوًفيًمدرسةًطفلكًفيًاألسابيعًالتيًتسبقًإعطاءًسوفًتستلمًإشعاراتًتليفونيةًإسبوعينًعلىًاألقلًقبلًإعطاءًكلًإستبيانً

ارًباإلضافةًإلىًذلكًيمكنًلطالبكًأنًيختوقتًمنًاألوقاتًقبلًإعطائهاًًأوًًعنًطريقًملءًهذهًاإلستمارةًياإلستبياناتًفيًأيمكنكًأنًتعفيًطفلكًفيًأيًوقتًمنًأخذًهذهًاإلستبيانً

هناكًعقوبةًإذاًإختارًطفلكًأنًالًيشاركًفيًاإلستبيانًكونًتلنًأنًيأخذًاإلستبيانًبأكملهًأوًيجيبًعلىًسؤالًبعينهً

فيًهذهًاإلستبياناتً،ًمنًفضلكًقمًبملءًاإلستبياناتً،ًوًمنًفضلكًأكملًهذهًالصفحةًوًقمًبإرجاعهاًإلىًمدرستكًأوًأرسلهاًبالبريدًإلىًإذاًلمًيرغبًطفلكًفيًالمشاركةً

وًصفهًالدراسيًحتىًالدهًيمإذاًأرسلتهاًبالبريدًاإللكترونيًمنًفضلكًاكتبًاسمًطفلكًوًتاريخlaura.stiver-walsh@mnps.orgًعلىًالبريدًاإللكترونيًًً

يمكنناًالتواصلًمعًمدرسةًطفلكًقبلًإعطاءًاإلستبياناتً

اًالنموذجًوًأرجعهًإلىًمدرسةًطفلكًإنًيشاركًطفلكًأليًسببًمنًاألسبابًفيًاإلستبيانً،ًمنًفضلكًأشرًعلىًالمربعًباألسفلً،ًوًقمًبملءًوًتوقيعًهذًكنتًالًتريدإذاً

ًفيًإستبياناتًالمناخًالمدرسيًللطالبًفيًمدارسًمتروًًكطفلتشيرًإلىًأنكًتريدًعدمًمشاركةًًفإنكبتأشيركًعلىًهذاًالمربع

األولً،ًاألوسطً،ًاألخيراسمًالطالبً

اسمًالمدرسةً

تاريخًميالدًالطالبً

التاريخ ______________________________________________________________________توقع ولي األمر أو الوصي 

mailto:laura.stiver-walsh@mnps.org


فهرس المحتويات

مقدمة و مصادر

الغرضًمنًهذاًالدليل

مبادئًالدليل

مناخًوًثقافةًالمدرسة

 الحقوق و المسؤوليات

FERPA .......................................................................................................................... 11قانونًالخصوصيةًوًالحقوقًالتعليميةًلألسرةً

12 .......................................................................................................................................................... حقوقًوًمسؤولياتًالطالب

13 ............................................................................................................................................ حقوقًوًمسؤولياتًالوالدينًوًاألوصياء
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 المصادر 

كنًعلىًإتصال

كنًمشاركا ً

تلقيًالمساعدات

مراكزًالمواردًلألسرة

مصادرًمجتمعية

السياسات و اإلجراءات

األجهزةًاإللكترونيةاإلستخدامًغيرًالمالئمًلإلنترنت

قانونًاألحداثًمرتكبيًالجرائم

شروطًالمالذًاآلمن

التفتيشًوًالمضبوطات

إلقاءًالقبضًعلىًطالب

خيارًإختيارًالمدرسةًالغيرًآمنةًوًضحاياًالعنف

متعلميًاللغةًاإلنجليزية

موقعًمركزيًللتقييم

ELوًخدماتًالـELًًتقييمًالـً

(HLSإستبيانًحولًاللغةًالمتحدثًبهاًفيًالبيتً

خدماتًاللغة

الطالبًالذينًلديهمًإعاقات

خدماتًالتعليمًاإلستثنائي

حمايةًاألطفالًالذيًًلمًيتمًالبتًبأهليتهمًللتعليمًاإلستثنائيًوًالخدماتًالمرتبطةًبهاًبعد

خدماتً

السياساتًالمتعلقةًبإدارةًالمدارس

إدارةًالمقاطعة

إجتماعاتًوًسياساتًمجلسًالتعليم

الحضورًاإللزاميًوًالتهربًمنًالدوام

توجيهاتًبشأنًالواجبًالبيت



المدارسًاإلبتدائية

وًالثانويةالمتوسطةالمدارسًاإلعداديةً

متطلباتًالقبول

بالسياساتالتصاريحًالمتعلقةً

وسائلًاإلعالمًالمطبوعةًوًالرقميةً

التجنيدًللجيش

الفحوصاتًالصحية

برنامجًمكتباتًبالًحدود

التكنولوجيا

خدماتًالعملًاإلجتماعيًالمدرسي

الالعنصريةبيانًعدمًالتمييز

اإللتزامًبالحقوقًالمدنية

السلوك

 اإلستجابات لإلنضباط التدريجي

تعزيزًعالقاتًإيجابية

نصائحًلتهدئةًصراع

مهارات و إستراتيجيات لبناء عالقات إيجابية

مقترحةًلبناءًعالقاتًإيجابيةممارساتًمدرسيةً

مساعداتًوالدية

إستراجياتًالتدخلًللمساعدة

 (اإلجراء التأديبي)اإلنضباط 

للطالبًوًإجراءاتهاممارساتًالعمليةًالتأديبيةً

اإلستجاباتًلإلنضباط

جدولًالعمليةًالتأديبيةًللقوانينًوًاإلستجابات

التدخلًللمساعدةًوًاإلستجاباتًلسلوكًالطالب

قواعدًوًتعريفاتًالسلوكيات

اتًالخاصةًبهاالعمليةًالتأديبيةًوًاإلجراء

مراكزًالتعليمًالبديلةًللطالبًالمطرودينًمنًالمدارس

إتفاقياتًلوضعًالطالبًتحتًالرقابةًلفترةًمعينة

طلبًتعديلًلطردًمنًالمدرسة

ً



مقدمةال

مصادرال

وً



مقدمة

 الغرض من الدليل
متروبوليتانًناشفيلًالعامةًللعامًًالطالبًوًالوالدينًإلىًمدارسكتابةًدليلًًتلقدًتم

حسبًسياساتًمجلسًالتعليمًوًالقوانينًالخاصةًبوزارةًالتعليمًالدراسيً

نيسيًيفيًواليةًت

حقوقًوًمسؤولياتًالمجتمعًالمدرسيًوًمجموعةًمنًًدليلًالطالبًوًالوالدينيشملً

كلًً.ًاإلستجاباتًالتأديبيةًوًسياساتًوًلوائحًمدارسًمترو

الطالبًوًالوالدينًوًأولياءًاألمورًوًالمدراءًوًًفيهمًابماءًالمجتمعًالمدرسيًأعض

العاملينًفيًالمدرسةًوًمكتبًاإلدارةًالتعليميةًلهمًحقوقًوًًعليهمًمسؤولياتًوًالتيًتدعمً

تركزًاإلستجابةًالتأديبيةًعلىًدعمًاإلستجاباتًاإليجابيةًوًمجتمعًمدرسيًقويً

الطردًمنًالمدرسةًفقطًكآخرًإجراءًللمساعدةًوًاستخدامًالفصلإستراتيجياتًالتدخلً

تأديبيًتلجأًإليهًإدارةًالمدرسةً

 مبادئ الدليل

مبنيًعلىًمتروًللعامًالدراسيًًالطالبًوًالوالدينًإلىًمدارسإنًدليلً

لتوجيهًاالخمسًمبادئًالموجودةًفيًالمربعًالمظللً هاماً  ًلسلوكتوفرًهذهًالمبادئًأساساً 

علىًالمستوىًالشخصيًأوًالعالقاتًالشخصيةً نًالمبادئًفإًلهذهإذاًخضعًالطالبًسواءاً 

البيئةًالتعليميةًفيًالمدرسةًستكونًأكثرًقوةً

الوالدينًيطبقًعلىًالطالبًفيًكلًاألوقاتًسواءًأثناءًساعاتًوًًالطالبإنًدليلً

بعدًأوًقبلًالمدرسةً المدرسيةًًوسائلًالنقلركوبهمًأثناءًأوًالدوامًالمدرسيًأوًفوراً 

التابعةًلمتروً،ًأوًفيًأيًمناسباتًتحتًرعايةًالمدرسةًوًتشملًالرحالتًالمدرسيةً

منًالممكنًأنًيخضعًالطالبًإلجراءاتًتأديبيةًمنًقبلًالمدرسةًإذاًكانتًتصرفاتهمً

خارجًالحرمًالمدرسيًتخلقًبيئةًغيرًآمنةًأوًُمعطلةًللتعلمً،ًأوًهدفًالمدرسةًً

أوًةًطالبًأوًطالبًوًيعليميًأوًتشكلًتهديدًلصحةًأوًسالمةًأوًًخيرًوًرفاهالت

المدرسةًًيموظف

إذاًتمًتحديدًأنًالطالبًقدًشاركًفيًبلطجةًإلكترونيةًخاللًالوقتًخارجًساعاتًالمدرسةً

وًقدًأثرًالسلوكًبشكلًفعالًعلىًمناخًوًأمنًطالبًآخرينًفيًالمدرسةًـًفمنًالممكنًأنً

وًطالبًالتطبقًمدارسًمتروًبعضًالتدخالتًأوًاإلستجاباتًالتأديبيةًالمتضمنةًفيًدليلً

ارسًمتروًالوالدينًالخاصًبمد

تُدركًمدارسًمتروًالخطواتًاإلضافيةًالتيًيجبًأنًتُتخذًفيًتأديبًالطالبًالذينً

الوالدينًمنًالمديرينًوًالعاملينًفيًالمدارسًأنًالطالبًيتطلبًدليلًلديهمًإعاقاتً

يتبعواًسياساتًمجلسًالتعليمًوًالقوانينًاإلداريةًللمديرًالعامًللمدارسًوًقوانينً

الواليةًوًالقوانينًالفيدراليةًبخصوصًتأديبًالطالبًالذينًلديهمًإعاقاتً،ًوًتتضمنً

إذاًكانًالسلوكًمرتبطاً ًمافي،ًًأيهذهًاإلجراءاتًالتيًتتبعًلتحديدًإجتماعًالتحققً

،ًالقيامًبتقييماتًسلوكيةًوًتطويرًخططًللتدخلًفيًالمساعدةًفيًبإعاقةًالطالب

ملتزمةًباستخدامًهذهًالقواعدMNPSًمدارسًمتروًًتحسينًالسلوكً

،ًالعرقً،ًأوًخطةIEPًًبشكلًعادلً،ًدونًتمييزًمبنيًعلىًبرنامجًالتعليمًالفرديً

لهويةًالجنسيةً،ًالتوجهًالجنسيً،ًأوًالدينًالجنسً،ًاإلثنيةً،ًا

 مناخ و ثقافة المدرسة
تعرفًمدارسًمتروًالمناخًالمدرسيًعلىًأنهًالعناصرًالمتعلقةًبالعالقاتًوًالتعليمًوً

العالقاتًاإليجابيةًهامةًفيًخلقًمناخًمدرسيًالتدريسًوًالبيئةًالمحيطةًوًاألمانً

اإلسلوبًوًالتوقعاتًلكلًمجتمعًالمدرسةً،ًيمهدونًنًيضعومدراءًالمدارسًإيجابيً

الطريقًلكلًاألعضاءًفيًهذاًالمجتمعًألخذًخطواتًبسيطةًلتحسينًالمناخًالمدرسيً

كونًلديهاًيالمدارسًالتيًبهاًمناخًثقافةًإيجابيةًس

عالقاتًإيجابيةًمعًكلًأصحابًالشأنً،ًأولياءًاألمورً،ًاألوصياءً،ًالطالبً،ًوً

،ًوًكلًالعاملينًفيًالمدرسةًالمدرسينً

التدريبًوًتوفرًالمصادرًلحلًالصراعاتًبسالمًوًباحترامً،ًوًاستخدامًالفصلًأوً

الطردًمنًالمدرسةًكآخرًإجراءًتأديبيًتلجأًإليهًالمدرسةً

دعمًالطالبًللذينًيختبرونًأزماتًعاطفيةً،ًصدمةً،ًأوًتحدياتًخطيرةًفيً

بيوتهمًوًمجتمعاتهمً

إنخراطًالطالبًفيًأنشطةًأكاديميةًوًًالمنهجيةًوًالتيًتلبيًإحتياجاتهمً

السلوكيةًوًاألكاديميةً

تواصلًفعالًبينًالمدارسًوًالوالدينًوًالمجتمعاتً

بيئاتًنظيفةًوًُمصانةًوًالتيًتظهرًبوضوحًاإلعتزازًبالمدرسةًوًحبًالتعلمً

بيئةًتعليميةًحيثًيشعرًكلًمنًالطالبًوًهيئةًالعاملينًفيًالمدرسةًباألمانًجسدياً
وًعاطفياً 

 دليلًالوالدينًوًالطالبًللعامًالدراسيًً

خمس مبادئ

 تبينًكلماتيًوًأفعاليًوًتوجهاتيًاإلحترامًلنفسيًوًاآلخرينًفيًكلًاألوقاتً
ً

 أسعىًإلىًأنًتصحيحًاألذىًالذيًتسببتًبهًلآلخرينًفيًمجتمعًالمدرسةً

ً

أظهرًالفخرًفيًنفسيً،ًوًمستقبليً،ًوًمدرستيًعنًطريقًوصوليًإلىً
المدرسةًفيًالوقتًالمحددًـًوًأنًألبسًالمالبسًالمناسبةً،ًوًأكونًمستعداً 

 للتركيزًفيًدراستيً

فيًحلًالنزاعاتًوًأحصلًعلىً أسعىًدائماًَإلىًإلىًالحلًاألكثرًسالماً 

ينًفيًالمدرسةًعندماًأكونًالمساعدةًمنًالمدرسينً،ًوًالمدراءًوًالعامل

 غيرًقادرًعلىًحلًهذهًالخالفاتًبنفسيً

 أنًأفتخرًبتعزيزًبيئةًتعليميةًآمنةًوًنظيفةًفيًمدرستيً



الحقوق و المسؤوليات

قانون الخصوصية و الحقوق التعليمية لألسرة 
(FERPA) 

بـ حقوقًقانونًالخصوصيةًوًالمدارسًمتروبوليتانًناشفيلًالعامةًُملزمةًبالتبليغًسنوياً 

 Family Educational Rights and Privacy Actالتعليميةًلألسرةً

(FERPAًيعطيًقانونًوًبالحقوقًالتيًيمنحهاًالقانونًللوالدينًوًالطالبFERPAً

بعضًالحقوقًالمحددةًواضعاً الطالبًالمؤهلونسنةًالوالدينًوًالطالبًأكبرًمنً

فيًاإلعتبارًسجالتًالطالبًالتعليميةً

وًهذهًالحقوقًهيً

منًاليومًفيًفحصًوًمراجعةًسجالتًالطالبًالتعليميةًفيًخاللًًالحق 1 يوماً 

أولياءًأمورًالطالبًالذيًتسلمتًفيهًالمدرسةًطلبًالوصولًإلىًالسجالتً

أوًًالموظفًاإلداريًالمناسبالمؤهلونًيجبًأنًيقدمواًإلىًمديرًالمدرسةً

ًوًسيتخذيحددًالسجالتًالتعليميةًالتيًيودونًأنًيفحصوهاًًامكتوبًاطلب

مسؤولًالمدرسةًتدابيرًالوصولًإلىًالسجالتًوًيبلغًوليًاألمرًأوًالطالبً

المؤهلًبوقتًوًمكانًإمكانيةًتفحصًالسجالتً

الحقًفيًطلبًتعديلًفيًسجالتًالطالبًوًالتيًيعتقدًوليًاألمرًأوًالطالبً 2

يمكنًللوالدينًأوًالطالبًالمؤهلينًأنًمضللةًًالمؤهلًأنهاًغيرًصحيحةًأو

ًينبغييقدمواًطلبًللمدرسةًبتعديلًسجلًيظنواًأنهًغيرًصحيحًأوًُمضللً

ًنيحددو،ًوًبوضوحًأوًاإلداريًالمناسبعليهمًالكتابةًإلىًمديرًالمدرسةً

الجزءًمنًالسجلًالذينًيريدونًتغييرهً،ًأوًتحديدًسببً

ًعلىًوًأنهًغيرًصحيحًأوًمضللً إذاًقررتًالمدرسةًعدمًتعديلًالسجلًبناء 

طلبًوليًاألمرًأوًالطالبًالمؤهلً،ًستبلغًالمدرسةًوليًاألمرًأوًالطالبً

بحقهًفيًعقدًجلسةًمتعلقةًبطلبًالتعديلً وًالمؤهلًبالقرارًوًستحيطهًعلماً 

سيتمًتزويدًوليًاألمرًأوًالطالبًالمؤهلًبمعلوماتًإضافيةًمتعلقةًبإجراءاتً

لجلسةًعندًتبليغهًبحقًعقدًجلسةًعقدًا

الحقًفيًإعطاءًتصريحًًقبلًالكشفًعنًمعلوماتًتعبرًعنًالهويةًالشخصيةً 3

للطالبًوتكونًمتضمنةًفيًسجالتًتعليمًالطالبً،ًإالً

وًإحدىًالحاالتًالكشفًعنهاًبدونًموافقةFERPAًًإذاًأجازًقانونً

شفًذًالموافقةًهيًالكاإلستثنائيةًالتيًتسمحًبالكشفًعنًالمعلوماتًبدونًأخ

عنًالمعلوماتًلمسؤوليًالمدرسةًالذينًلهمًمصالحًتعليميةًمشروعةً
أوًمشرفاً  مسؤولًالمدرسةًهوًالشخصًالذيًتوظفهًالمدرسةًليكونًإدارياً 

منًهيئةًالدعمً أوًفرداً  بماًفيًذلكًالكادرًالصحيًأوًالطبيًوًأوًمدرساً 

؛ًأوًشخصاً أفرادًوحدةًتنفيذًالقوانين

أوًشركةًتعاقدتًمعهاًالمدرسةًألداءً يخدمًفيًمجلسًالتعليمًالعامً؛ًأوًشخصاً 

مثلًمحاميًأوًمراجعًحساباتًأوًمستشارًطبيًأوًاخصائيًمهمةًخاصةً

؛ًأوًوليًأمرًأوًطالبًفيًلجنةًرسميةًمثلًلجنةًتأديبيةًأوًلجنةًتلقيًعالجي

الشكاويً،ً

منًإدارةًالقانونًًأوًيساعدًمسؤولًآخرًفيًالمدرسةًعلىًأداء ًاذمهامهً؛ًأوًمحامياً 

وًيكونًلدىًمسؤوليًالمدرسةًمصلحةًتعليميةًمصلحةًتعليميةًمشروعةً

مشروعةًإذاًكانًالمسؤولًبحاجةًإلىًإستعراضًسجلًتعليميًمنًأجلًتلبيةً

وًعندًطلبًذلكً،ًقدًتكشفًالمدرسةًعنًسجالتًتعليمًبدونًمسؤوليتهًالمهنيةً

ذلكًلمسؤوليًإدارةًتعليميةًمدرسيةًأخرىًحيثًيطلبًأوًينويًأخذًالموافقةً،ًو

اإلدارةًالتعليميةًللمدارسًبالقيامFERPAًًيلزمًقانونًالحظًأنالطالبًاإللتحاقً

بمحاولةًمعقولةًلتبليغًوليًاألمرًأوًالطالبًالمؤهلًبطلبًالسجالتً،ًإالًإذاًأفادتً

ًعلىًطلبه فيًتبليغهاًالسنويًبأنهاًتنويًإرسالًالسجالتًبناء 

لحقًفيًرفعًشكوىًلوزارةًالتربيةًوالتعليمًاألمريكيةًحولًالحاالتًالمزعومةًا 4

وًإسمًوًعنوانًالمكتبًالذيFERPAًلتخلفًالمدرسةًعنًالتقيدًبشروطًقانونً

هوFERPAًًيتولىًاإلشرافًعلىًالتقيدًبقانونً

Family Policy Compliance Office

U.S. Department of Education 

400 Maryland Avenue, SW 

Washington, D.C. 20202-4605

إذاًلمًتكنFERPAًالمعلوماتًفيًدليلًالطالبًمحظورًتداولهاًحسبًإرشاداتًقانونً

تريدًأنًتفصحًمدارسًمتروًبأيًنوعًأوًكلًأنواعًالمعلوماتًالُمحددةًباألسفلًكمعلوماتً

،ًفيجبًأ بارًمركزًنًتقومًباخفيًدليلًسجالتًطفلكًالتعليميةًدونًتصريحًمكتوبًمسبقاً 

 consent revocationمعلوماتًاألسرةًلمدارسًمتروًًكتابةًأوًعنًطريقًتكملةًً

formوًالمتاحًفيًمركزًمعلوماتًاألسرةًلمدارسًمتروًفيًنموذجًإلغاءًالموافقة

لقدًحددتًمدارسًمتروًالمعلوماتًالتاليةًعلىًأنهاًسبتمبرًموعدًأقصاهً

معلوماتًدليلًالطالبً

Student’s nameاسمًالطالبً

Addressالعنوانً

Telephone listingالتليفونً

Photographالصورةًالفتوغرافيةً

Date and place of birthتاريخًوًمحلًالميالدً

Major field of studyمجالًالدراسةًالرئيسيً

Dates of attendanceتاريخًالحضورً

المشاركةًفيًاألنشطةًوًاألحداثًالرياضيةًالمتعارفًعليهاًرسمياً 

الوزنًوًالطولًلألعضاءًالمشاركينًفيًاأللعابًالرياضية

الشهاداتً،ًمراتبًالشرفً،ًوًالجوائزًًالحاصلًعليها

حضورهاًمؤخرا ًالهيئةًالتعليميةًأوًالمعهدًالتيًتمً

 

الوالدينًًللعامًالدراسيًًوًلطالبًدليلً



 حقوق و مسؤوليات الطالب

الطالب لهم الحق في 

ذاًيشملًوًهالتعليمًالعاليًالنجاحًفيًالتعليمًماًبعدًالثانويًًىإلتعليمًيعدهمً 1

وًتوقعاتًعاليةً تلقيًالدعمًوًاإلرشادًمنًهيئةًالمدرسينًوًمنهجًقويًأكاديمياً 

فيً

يجبًالبدءًفيًإعطاءًمعلوماتًعنًخياراتًالتعليمًالثانويًمنًحجرةًالفصلً

الصفًالتاسعًالثانويًعلىًاألقلً

التيًسترعىًتواصلًعادلًمعًالمدرسينًوًاإلداريينً،ًوًتوفرًعالقةًمحترمةًوًآمنةًوً 2

التقدمًاألكاديميً،ًبينماًتخلقًبيئةًتعليميةًآمنةً

حضورًالمدرسةًوًتلقيًتعليمًحكوميًمجانيًوًمناسبًكماًينصًالقانونً 3

ًبيئةالًوهًاآلمننظيفًوًالًالمبنىفيًبيئةًتعليميةًآمنةًًوًنظيفةًًا ًيتلقىًتعليمأنً 4

يًأنًينبغالًتشكلًأيًخطرًعلىًالصحةًالبدنيةًأوًتعوقًالقدرةًعلىًالتعلمًًالتي

يشاركًالطالبًفيًالحفاظًعلىًالمدارسًنظيفةًوًآمنةً

أنًيعاملًبلياقةًوًعدلًوًباحترامًمنًقبلًالطالبًاآلخرينًوًالعاملينًفيً 5

المدرسةً

دايةًإجراءاتهاًفيًبًيتلقىًنسخةًمكتوبةًمنًسياساتًالمدرسةًوًاإلدارةًالتعليميةًو 6

العامًالدراسيًوًيُمنحًإمكانيةًالوصولًإلىًسياساتًوًإجراءاتًخاللًالعامً

الدراسيً

يأتيًبالشكاويًأوًالمخاوفًإلىًمديرًالمدرسةًأوًالعاملينًفيهاًوًيتوقعًإستجابةًفيً 7

وقتًمعقولً

بأسبابًالقراراتًالتأديبيةًوًإتاحةًالفرصةًأنًيخبرً 8 وًكتابياً  نًميتمًإخبارهًشفهياً 

القصةًًعنجانبهً

شرحًأليًشيءًفيًسجالتهًالتعليميةًأوًيطعنًعليهًكتابياً  9 يطلبًكتابياً 

طعنًعلىًتلقيًمعلوماتًحولًاإلجراءاتًالمتبعةًلتقديمًإستئناف 10

القراراتًالتأديبيةً

وًيحضرًاإلجتماعاتًالتأديبيةًوًًعليهًوصيالأوًًهأمرأنًيأتيًوليً 11

جلساتًاإلستماعًالمالئمةً

حضورًأحدًموظفيًالمدرسةًأوًأحدًمديريًالمدرسةًعندماًيتمًإستدعاءً 12

وصيًعندماًيتمًطرحًاألسئلةًعلىًطفلهمًالوًيتمًإخبارًأحدًوالديهًأوًًالشرطة

،ًفيماًعداًالمواقفًالتيًتشملًإساءةًًالشرطةخاللًتحقيقاتًًالشرطةمنًقبلً

معاملةًاألطفالًأوًإهمالهمً

وًلهًصوتًفيًسياساتًصنعًالقرارًًوًالتيًتؤثرًعلىًالمدارسًأنً 13 يكونًمشاركاً 

وًاإلدارةًالتعليميةً

صحتهًالبدنيةً،ًأوًالعاطفيةًأوًًىعلالشعورًباألمانًفيًالمدارسًدونًخوفًأوًقلقً 14

العقليةً

تأديبًعادلً،ًبتطبيقًسياسياتًاإلدراةًالتعليميةًللمدارسًبطريقةًإنضباط 15

مستوىًالعواقبًمعًمستوىًالمخالفةًتناسبًييجبًأنًمنصفةًفيًكلًمدرسةً

سنقومًببذلًالمجهودًلمساعدةًالطالبًعلىًحلًصراعاتهم

وًخضرواتًطازجةً،ًوًلحومًذاتًًًوًهذاًيتضمنًفواكهطعامًصحيًفيًالمدارسً 16

جودةً،ًوًمشروباتًصحيةًمتاحةًفيًالكافيترياًوًفيًماكيناتًالوجباتًالخفيفةً

الطالب عليهم المسؤوليات التالية 

،ًو 1 يكونواًمستعدينًلحضورًالحصصً،ًوًًأنًحضورًالمدرسةًيومياً 

المدرسيةًحسبًأفضلًقدراتهمًًالواجباتتكملةً

دًالمدرسةًوًالتعليماتًالتيًتُعطىًمنًقبلًمديريًالمدرسةًمعرفةًوًإطاعةًقواع 2

هاًفيوًالعاملينً

إخبارًالعاملينًفيًالمدرسةًعنًأيًسلوكًخطيرًأوًعنًأيًنشاطًيحدثًعلىً 3

أراضيًالمدرسةًأوًخارجهاً

إذاًكانًسيتسببًفيًتعطيلًللبيئةًالتعليميةً

إحضارًًاألشياءًالمسموحًبهاًفيًالمدرسةًفقطً 4

التصرفًباحترامًتجاهًأيًًشخصًفيًمجتمعًالمدرسةً 5

المداومةًعلىًإخبارًالوالدينًأوًالوصيًباألمورًالمرتبطةًبالمدرسةًوًأعطائهمًأيةً 6

أوراقًترسلًإلىًالبيتًإلىًالوالدينًمنًمدارسًمتروً

بطرقًبناءةً،ًوًحضورًاإلجتماعاتًالهامةًالتيًتؤثرًبشكلًراءًاآلإعطاءً 7

مًوًالمدارسًوًتشجعًأولياءًاألمورًعلىًالمشاركةًمتىًكانتًمباشرًعلىًالتعلي

هناكًفرصةًلألراءًالمجتمعيةً

قمًباإلبالغًعنًطريقًممارسةًضغطًاألقرانًاإليجابيًعليهميحاسبًزمالءهًأنً 8

عنًزمالئكًعندماًيكونًفيًحوزتهمًأسلحةًأوًأيًشيءًآخرًوًالذيًمنًالممكنًأنً
فيًخلقًبيئةًصفيةًتشجعًعلىًالتعلمًوًتدعمهًعنًطريقًإدانةًًساعديشكلًتهديداً 

التصرفاتًالمشينةًوًالمهينةً

يوافقًالطالبًعلىًتكملةًكلًالواجباتًبأفضلًمجهودًوًفيًوقتًمعقولً 9

الوصولًإلىًالتعليمًالعاليً

مثلً،ًالمذاكرةًمنًأجلًوًأنًيكونواًمبادرينًفيًأخذًالخطواتًالضروريةً

لضمانًقدرتهمًعلىًالتأهلًللطريقًلبحثًعنًالجامعاتًبأنفسهمً،ًإلخاإلمتحاناتً،ًا

يتشاركًالطالبًفيًأهدافهمًوخططهمًالتيًيهدفونًإليهاًفيًالتعليمًالذيًإختاروهً

العاليًمعًعضوًمنًهيئةًالتدريسً

يمكنًللطالبًالذينًيشعرونًأنهًقدًتمًتأديبهمقبولًالمسؤوليةًعنًأفعالهمً 10

عقابهمًبشكلًغيرًعادلً،ًإنًيتواصلواًباحترامًمعًأحدًالمدرسينًليناقشواً

هذاًالموقفً

ًفيً 11 ًالعاملين ًو ًالمديرين ًو ًالمدرسين ًإحترام ًو التعرفًعلىًالمدرسين

عندًالضرورةً،ًسيوفرًللطالبًالنقدًالبناءًفيًالوقتًالمناسبًوًاإلدارةً

دونًخجلًأوًإحراجً

يةًالتنظيفًفيًالمدرسةًيتحملونًوًزمالئهمًمسؤول 12

يقومونًبإختيارًطعامًصحيًعندماًيعرضًعليهمًإختياراتًمختلفةً 13

 للعامًالدراسيًًدليلًالطالبًوًالوالدينً



 حقوق و مسؤوليات الوالدين و األوصياء
ألولياء األمور و األوصياء الحق في 

المساهمةًبفاعليةًفيًتعليمًأطفالهمً 1

أنًيعاملًبلياقةًوًعدلًوًباحترامًمنًقبلًالطالبًاآلخرينًوًالعاملينًفيً 2

المدرسةً

فيماًيتعلقًباألتيًًوًيتمًالتواصلًمعهمًمعلوماتالًيحصلواًعلىأنً 3

اإلدارةًالتعليميةًالسياساتًوًاإلجراءاتًالخاصةًبالمدرسةًو

التقاريرًالسلوكيةًوًتقاريرًالتقدمًاألكاديمي

وًإجراءاتًتأديبيةًاإلخطارًالفوريًأليًسلوكًمعطلًأو

انظرًصفحةًمعلوماتًحولًخطواتًاإلجراءاتًالقانونيةًلإلجراءاتًالتأديبيةً

طرقًلتحسينًاألداءًاألكاديميًوًالسلوكيًللطالبً

الخدماتًالمقدمةًإلىًالطالبًمتعلميًاللغةًاإلنجليزيةًوًالطالبًذويًاإلعاقاتً

خدماتًالترجمة

أولياء األمور و األوصياء عليهم المسؤوليات التالية 

التأكدًمنًاألطفالًتحضرًإلىًالمدرسةًبشكلًمنتظمًوًيأتونًإلىًالمدرسةًفيً 1

لمدرسةًيرسلونًمالحظاتًبسببًالميعادًالمحددًوًعندماًيغيبًاألطفالًعنًا

منًفضلكًأنظرًإلىًسياساتًمدارسًمتروًفيًالحضورًاإللزاميًوًالتغيبً

التهربًمنًالمدرسةًفيًالصفحةًالتغيبًبدونًعذر

دعمًمدارسًمتروًعنًطريقًأنًيقدمواًأنفسهمًقدوةًألوالدهمًوًيتكلمواًمعًأوالدهمً 2

اًلهمًقيمةًالتعليمًمنًخاللًالكلماتًوًعنًالمدرسةًوًالسلوكًالمتوقعًفيهاًوًينقلو

األفعالً

التعاملًباحترامًوًلياقةًمعًموظفيًالمدرسةًوًأولياءًاألمورًاآلخرينًوًالطالبً 3

منًالممكنًأنًيتسببًبينماًيوجدًعلىًأراضيًالمدرسةًوًخاللًاألنشطةًالمدرسيةً

السلوكًالغيرًمالئمًفيًحظرًالوصولًإلىًالمدرسةًوًأراضيًالمدرسةًأوًأنشطتهاً

أوًالوصيًكتابياً سيتمًإخبارًالوالدينً

إعطاءًالمعلوماتًالُمحدثةًعنًكيفيةًالتواصلًمعيًإلىًمدرسةًكلًطفلًمنًأطفاليً 4

أوًعندماًتتغيرًهذهًالمعلوماتً تقديمًكلًاألوراقًالقانونيةًإلىًعلىًحدىًسنوياً 

المدرسةًالمتعلقةًبحضانةًاألطفالًأوًأيًظروفًخاصةًفيًوقتًمعقولً

لكيًيقومواًبعملًالواجبًالبيتيًفيهًأوًيسمحواًلهمًًاأنًيعطواًأطفالهمًمكان 5

فيًبرامجًماًبعدًالمدرسةًوًالتيًتسمحًبتكملةًالواجبًالبيتيًفيهاًالمشاركةًب

المشاركةًفيًاألنشطةًالالمنهجيةًوًالتيًتعززًالنموًالعاطفيًتشجيعًالطالبًعلىً 6

وًاإلجتماعيًفيًمجاالتًالفنونًاإلبداعيةًوًالموسيقىًوًالمسابقاتًالرياضيةً

العملًمعًمديريًالمدرسةًوًموظفيهاًًفيًالتعاملًمعًأيًمشاكلًأوًشكاوىًأكاديميةً 7

أوًسلوكيةًوًالتيًمنًالممكنًأنًيواجههاًأطفالهمً

لطالبًدليلًاعلىًقوانينًمجلسًالتعليمًوًًالتعرفاءةًسياساتًالمدرسةًوًقر 8

ًوًالوالدين

 حقوق و مسؤوليات مديري المدرسة و العاملين
المدارس و الموظفون لهم الحق في  ومدير

أنًيعاملًبلياقةًوًعدلًوًباحترامًمنًقبلًالطالبًوًالوالدينًأوًاألوصياءًوً 1

فيًالمدرسةًًاآلخرينالموظفينً

العملًفيًبيئةًآمنةًوًمنظمةً 2

المشاغلًوًالمقترحاتًوًالشكاويًإلىًمكتبًاإلدارةًالتعليميةًتوصيلًالمخاوفً 3

لمدارسًمتروًًوًتلقيًاإلستجاباتًفيًوقتًمناسبً

تلقيًتدريبًوًتطويرًمهنيًداعمً 4

تلقيًالمصادرًالضروريةًلتوصيلًتدريسًذاتًجودةًعاليةً 5

المدرسة و العاملين فيها عليهم المسؤوليات التالية  ومدير

وًالدقةًوًاستخدامًخططًتعليميةًجيدةًوًًخالقةًكلًيومً 1 الحضورًإلىًالعملًيومياً 

الحفاظًعلىًالمدرسةًمنظمةًوًآمنةًباستخدامًاإلستراتيجياتًالوقائيةًوً 2

الوالدينًالخاصًبمدارسًمتروًوًًالطالبًاتباعًدليلً

يحترمًالطالبًوًأولياءًاألمورًوًاألوصياءًوًيتعاملًمعهمًبلياقةًوًيخدمًكقدوةً 3

يحتذىًبهًبينًالطالبً

المحافظةًعلىًتبليغًالوالدينًوًبالتقدمًاألكاديميًوًالسلوكيًألطفالهمًوًخلقً 4

يفهمونهاًًبلغةفرصًهادفةًوًحقيقةًلمشاركتهمًوًتقديمًالتواصلًالمنتظمً

ساتًمجلسًالتعليمًوًالقوانينًوًالقواعدًوًيطبقهاًبشكلًيكونًعلىًمعرفةًبسيا 5

مستمرًوًبعدلً

المعرفةًبالقوانينًالفيدراليةًوًقوانينًالواليةًبشأنًالعمليةًالتأديبيةًلجميعًالطالبً 6

وًيشملًهذاًالطالبًالذينًلديهمًإعاقاتً

يوصلًالسياساتًوًالتوقعاتًوًالمخاوفًوًيستجيبًللشكاوىًأوًالمشاغلًمنً 7

طالبًوًأولياءًأمورهمًأوًاألوصياءًفيًوقتًمعقولًوًبلغةًيستطيعونًفهمهاًال

يتأكدًمنًأنًالطالبًيحالونًإلىًاللجانًالمناسبةًوًاإلداراتًوًالمكاتبًوًاألقسامً 8

وًالوكاالتًوًالمنظماتًعندماًيكونًهناكًإحتياجًللدعمًالخارجيً

ياباتًغتقديمًفرصًللطالبًلتعويضًاألعمالًالتيًفاتتهمًفيًحالةًالغيابًبعذرً 9

الطالبًألسبابًتأديبيةًينبغيًأنًتوضعًفيًاإلعتبارًليتاحًللطالبًتعويضًالعملً

الذيًفاته

المشاركةًفيًفرصًالتطويرًالمهنيًالمطلويةً 10

 

الوالدينًللعامًالدراسيًًوًالطالبدليلً



اإلنتفاعًمنًالمؤسساتًالمجتمعيةًلدعمًاإلحتياجاتًالفرديةًللطالبًوً 11

أسرهمًالذينًيتلقونًالخدماتًمنًالمجتمعًالمدرسيً

 مسؤوليات مكتب اإلدارة العامة للمقاطعة

إن موظفي مكتب اإلدارة التعليمية عليهم مسؤولية 

التعاونًمعًالمجتمعًالمحليًلخلقًوًتطبيقًالسياساتًوًاإلجراءاتًالتيًتعززً 1

مدارسًذاتًكفاءةًعاليةًوًآمنةًوًذلكًيؤديًإلىًنجاحًالطالبً،ًوًالموظفينًوً

كلًالمجتمعًالمحليً

ضمانًأنًكلًالمدارسًلديهاًالمصادرًوًالقيادةًالداعمةًلدعمًوًالمحافظةًعلىً 2

نجاحًالطالبًوًالمدرسةً

العاملينًفيًالمدرسةًوًمديريًالمدرسةًوًكلًلحمايةًالحقوقًالقانونيةً 3

الطالبًوًأولياءًاألمورًوًاألوصياءً

التعاملًبلياقةًوًإحترامًوًبعدلًمعًكلًالطالبًوًأولياءًاألمورًوًكلً 4

العاملينًفيًالمدرسةًوًمديريًالمدرسةً

تقديمًمناهجًذاتًقاعدةًعريضةًوًمتنوعةًلتلبيةًاإلحتياجاتًالفرديةًللمدارسً 5

ضمانًالحقوقًالقانونيةًلجميعًالطالبًوًيشملًهذاًالطالبًالذينًلديهمً 6

إعاقاتً

تقديمًموظفينًُمدربينًلتلبيةًإحتياجاتًالطلبةً 7

تىًتقديمًدعمًوًتطويرًمهنيًوًتدريبًلمديريًالمدارسًوًموظفيًالمدارسًح 8

يساعدواًفيًدعمًالطالبً

دعمًمديريًالمدارسًوًالموظفينًللوفاءًبمسؤولياتهمًالتأديبيةًكماًهيًمعرفةًفيً 9

الوالدينًًوًالطالبدليلً

إخبارًالوالدينًمسبقاًَقبلًتنفيذًإجراءًتأديبيًلفصلًأوًطردًالطالبًخارجًالمدرسةً 10

للعامًالدراسيًًدليلًالطالبًوًالوالدينً



MNPSأتصلًبمدارسًمتروً

مصادر

 كن على إتصال

مركز معلومات األسرة

للمعلوماتًوًاألسئلةًوًاإلقتراحاتًمنًفضلكًتواصلًمعًمركزًمعلوماتًاألسرةًعنً

أوًعنًطريقًالدردشةًطريقًاإلتصالًالتليفونيًعلىًالرقمً

الفوريةًعلىًاإلنترنتًمعًأحدًالموظفينًعنًطريقًًًً

فيًأسفلًالصفحةًإلىًاليمينًفيًالموقعًاإللكترونيًًنقرًالـً

أنًترسلًلناًبريدًًلإلدارةًالتعليميةً وًيمكنكًأيضاً 

FamilyInfo@mnps.orgإلكترونيًعلىًالعنوانًاإللكترونيًً

إلىًالساعةًساعاتًاإلتصالًبمركزًمعلوماتًاألسرةًمنًالساعةً صباحاً 

،ًمنًيومًاالثنينًإلىًالجمعةًخاللًأيامًالمدارسًالعاديةً خاللًاإلجازاتًالمدرسيةًمساءاً 

لىًأوًالعطالتًالصيفيةًتكونًخدماتًالتليفونًمنًالساعةً مساءاًَصباحاً 

المعلومات على اإلنترنت

يحتويًعلىًمعلوماتًفيًموضوعاتwww.mnps.orgًًموقعناًاإللكترونيً

كثيرةًتتضمنًقوائمًالطعامًالمدرسيًوًالمتطلباتًاألكاديميةًوًقائمةًبالمدارسًوً

لهاًوًمعلوماتًعنًالمواصالتًًإيجادًالمدرسةًالتابع

الرسائل التليفونية المسجلة

تستخدمًمدارسًمتروًنظامًمكالماتًمسجلةًلمشاركةًاألسرًباألخبارًوًالمعلوماتً

سوفًتتسلمًمكالماتًُمسجلةًمنًاإلدارةًالتعليميةًللمدارسًوًًمنًالمدارسًالتيًالهامةً

ماتًمسجلةً،ًمنًفضلكًاتصلًبمركزًإذاًلمًتكنًتتسلمًأيًمكاليحضرًفيهاًأطفالكمً

إذاًًلكيًتقومًبتحديثًمعلوماتكًمعلوماتًاألسرًعلىًالرقمً

تغيرًرقمًتليفونكً،ًاتصلًبمركزًمعلوماتًاألسرًلكيًتقومًبإعطائهمًرقمكًالجديدً

لضمانًإستمراركًفيًتلقيًالرسائلًالتليفونيةًوًمكالماتناً

ة في مدارس مترو ناشفيل العامةبوابة األسرة اإللكتروني

هيًأداةًتستخدمًشبكةًًناشفيلًالعامةمدارسًمتروًًفيًاإللكترونيةًًاألسرةًبوابة

المعلوماتًوًتساعدكمًعلىًأنًتظلواًعلىًتواصلًمستمرًمعًماًيحدثًفيًحجرةًطفلكً

تمكنًاألسرًمنًرؤيةًدرجاتًالطالبًالحاليةً،ًالواجبًالبيتيً،ًالمواعيدًالدراسيةً

يةًللمشروعاتً،ًمعلوماتًعنًالحضورًوًالغيابً،ًمعلوماتًتأديبيةًوًأكثرًمنًذلكًئالنها

بكثيرً

تسمحًبقدرًأكبرًمنًالتواصلًبينًاألسرًوًالمدرسينًمنًخاللًالبريدًاإللكترونيً

وًالرسائلًوًوًالرسائلًالتنبيهيةًعبرًالتليفونًالمحمولًاإليميل

يمكنًتصفحهاًمنًخاللًالتليفونًالبوابةًاإللكترونيةًلألسرةًمتا حةًعلىًاإلنترنتًوًأيضاً 

يةًإذاًكانًلديكًأترسلًالمدرسةًتعليماتًللوصولًلبوابةًاألسرةًاإللكترونيةًالمحمولً

أسئلةًتواصلًمعًمنسقًبوابةًاألسرةًاإللكترونيةً

قم بتنزيل تطبيقنا على الهاتف المحمول

أوًًمتجرAppleًًقًمجانيًيمكنكًتنزيلهًمنًمتجرًمدارسًمتروًلديهاًتطبي

Google PlayًابحثًعناًعنًطريقًكتابةMetropolitan Nashville 

PSًًعندماًيتمًالتنزيلًيمكنكًأنًتختارًالمدارسًالتيًتريدًأنًتتبعهاًوًتتمكنًمن

علىًالتليفونًًًيقدمًالتطبيقًتلقيًرسائلًوًمعلوماتًمنًهذهًالمدارسً

معلوماتًوًاخبارًالمدارسًالتيًتنشرًعلىًالمواقعًاإللكترونيةًالموبايلالمحمولً

وًًمواقعًالتواصلًاإلجتماعيًإلىًجانبًدليلً،ًنصائحًوًقوائمًالطعامًفيًالمدرسةً

وًأشياءًأكثرًبكثيرًً

للعامًالدراسيًًدليلًالطالبًوًالوالدين

Metro Nashville Public Schools 

2601 Bransford Ave  
Nashville, TN 37204 
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 كن مشاركا  

إدارة األسرة و الشركاء من المجتمع المحلي

إنًمهمةًإدارةًالمشاركةًاألسريةًوًالمجتمعيةًًهيًتحسينًالنجاحًاألكاديميًللطالبًعنً

طريقًتمكينًكلًاألسرًوًالمدارسًوًالمجتمعاتًالمحليةًمنًخاللًالمشاركةًالفّعالةًوً

التعاونيةً

PACالمجلس اإلستشاري ألولياء األمور 

لتنشيطًوًتنظيمًوًتعبئةًأولياءًاألمورًليشاركواًفيًتعليمًأطفالهمPACًًقدًتمًإنشاءًالـً

مدىًالحياةًإلىًجانبًالمساعدةًفيًتحديدًالعقباتًلمشاركةًأولياءًاألمورًوًالعملً

موظفيًمدارسًمتروًلتخفيضًأوًإزالةًهذهًالعقباتً

،ًمنًفضلكًاتصلًبمديرًمدرسةًطفلكً لمزيدًمنًالمعلوماتًأوًلكيًتصبحًمشاركاً 

مختصّي المشاركة الوالدية

ًاختصاصييًةوًستFISًاألسرًًإشراكًياختصاصيعشرًًاثنيوظفتًمدارسًمتروً

ًإشراكًاختصاصيFISإنًدورًالـPre-kًاألسرًلمرحلةًماًقبلًالروضةًًإشراك

أنًيخدمًالعائالتًعنًطريقًتقديمًالدعمًالمباشرًللطالبًوًاألسرًوًالمدارسًاألسر

األسرًورشًعملًألولياءًاألمورًوًالعاملينًفيًالمدراسًوًًاختصاصيًإشراكيوفرً

األسرًفيًدعمًطالبهمًًنيساعدووًهمًأفرادًالمجتمعًعنًإستراتيجياتًالمشاركةًالفعالةً

باإلضافةًإلىًذلكً،ًلياءًاألمورًًوًفيًالمدارسًإلىًزيادةًفرصًقيادةًًأوًنيسعووً

ربطًشركاءًالمجتمعًالمحليًوًالمتطوعينًبالمدرسةFISًًيساعدًالـً

Community Achievesنجاحات المجتمع 

MNPSًهيًمبادرةًمشتركةًماًبينًمدارسًمتروCommunity Achievesًًإنًً

 Communityتركزًالمدرسةًالتيًبهاًوًالمجتمعًالمحليًوًتقودهاًمدارسًمترو

Achievesًًعلىًاألكاديمياتً،ًالخدماتًالصحيةً،ًوًالخدماتًاإلجتماعيةً،ًوًتنمية

الشبابًلتحسينًالظروفًالمؤديةًللتعلمً

سيكونًهناكًمديرًفيًالموقعًوًالذيًسيأتيًبالعديدًمنًالشراكاءًلتقديمًمدىًواسعًمنً

أمثلةًللمصادرًالتيًمنًاألسرًوًالمجتمعاتًالدعمًوًالفرصًلألطفالًوًالشبابًوً

منافذًتوزيعًالغذاءً،ًمراكزًالممكنًأنًتكونًمتاحةًمنًخاللًهذاًالدعمًهيًكاألتيً

مواردًاألسرةً،ًمخازنًللمالبسً،ًفرصًبعدًالمدرسةً،ًوًدروسًللكبارً

المدارس المشاركة

Antioch High School 

Antioch Middle Prep 

Buena Vista Elementary 

Cole Elementary 

Creswell Middle

DuPont Hadley Middle Prep Glencliff 

High School

Gra-Mar Middle Prep 

Hunters Lane High School 

Inglewood Elementary Jere 

Baxter Middle

Joelton Middle Prep 

Madison Middle Prep 

Maplewood High 

McKissack Middle Prep 

Napier Elementary

Pearl-Cohn Entertainment Magnet High Stratford 

STEM Magnet

Two Rivers Middle Prep 

Tusculum Elementary 

Whitsitt Elementary Wright 

Middle Prep

لكيًتحصلًعلىًقائمةًُمحدثةًللمدارسً،ًيُرجيًزيارةً

www.communityachieves.org

Parent Universityجامعة الوالدين 

نامجًيتيحًالبرإنًبرنامجًجامعةًالوالدينًمصممًلمساعدةًأولياءًاألمورًفيًدعمًتعليمًأطفالهمً

ليصبحواًمشاركينًسوياً ًالحصولًعلىًفرصةًفريدةًألولياءًاألمورًوًالمدارسًوًالمجتمع

يقدمًبرنامجًجامعةًالوالدينًالتدريبًوًالمعلوماتًوًالمواردًألولياءًاألمورًوًفيًالتعليمً

مقدميًالرعايةًوًالتيًستُعينهمً

البرنامجًوًيُمكنًأولياءًفيًمسؤولياتهمًاألساسيةًللتأثيرًفيًحياةًأطفالهمً يدعمًأيضاً 

نًحقوقًتعليمًأطفالهمًوًلتحسينًالمدرسةًوًالمجتمعًعنًيمدافعاألمورًليصبحواًقادةًوً

المحليً

لمزيدًمنًالمعلوماتً،ًأطلعًعلىًالكورساتًالمتاحةًفيًجامعةًالوالدينً،ًوًقمًبطلبًجلسةً

وًابحثًعنwww.mnps.orgًً،ًقمًبزيارةًموقعناًاإللكترونيً

 Receive Assistanceتلقي المساعدات 

COMMUNITY HELPLINEخط مساعدة المجتمع 

واحدًمنًأسهلًالطرقًللحصولًعلىًالمساعدةًهيًأنًتتصلًبخطًمساعدةًخدماتًالمجتمعً

فيًتنيسيًعنًطريقًاإلتصالًبالرقم

عندماًتقومًباإلتصالً،ًسيردًعليكًشخصًمدربًعلىًالمساعدةًعندماًترتبًلهً

إحتياجاتكً،ًوًمنًثمًسيعطيكًأرقامًتليفوناتًوًعناوينًلألماكنًالقريبةًإليكًوًالتيًمنً

الممكنًأنًتحصلًعلىًمساعدةًمنهاً

CLUSTER القطاعفريق دعم 

يعملًعلىًتأمينًالخدماتًالخدماتًالتيCluster Teamًًًدعمًالقطاعإنًفريقً

باإلضافةًإلىًذلكً،ًفإنًفريقًيحتاجهاًالطالبًوًتتجاوزًإمكانياتًوًمواردًالمدارسً

يخدمًكمنظمًوًموجهًللخدماتًحتىًيمنعCluster Support Teamًًدعمًالقطاعً

حدوثًإزدواجيةًفيًالمجهودًوً

فريقًدعمًالقطاعًلىًرسوبهمًحتىًالًيُتركًبعضًاألطفالًدونًخدماتًمماًيؤديًإ

Cluster Teamًًيتكونًمنًأخصائيًالتدخلًللمساعدةًفيًمنعًالتهربًمنًالمدرسةً،ًو

نًيموظفمشاركةًاألسرًً،ًوًاألخصائيًالسلوكيًوًًاختصاصياألخصائيًاإلجتماعيً،ًوً

آخرينًيقومونًبتوصيلًالخدماتًإلىًاألسرً،ًوًالمدارسًلدعمًبيئةًالتعليمً

العمل اإلجتماعي المدرسيخدمات 

إنًإدارةًالعملًاإلجتماعيًً.ًتوجدًالخدماتًاإلجتماعيةًفيًكلًمدرسةًمنًمدارسًمترو

ُملتزمةًلمساعدةًالطلبةًفيًأنًيصلواًإلىًأعلىًتحصيلًأكاديميًممكنً

 للعامًالدراسيًًدليلًالطالبًوًالوالدينً
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سيقومًفيًبعضًاألوقاتًتكونًهناكًمشاكلًشخصيةًتتداخلًمعًتعلمًالطالبً

األخصائيونًاإلجتماعيونًفيًالمدرسة

كلًالسجالتًبتوفيرًإستشاراتًمجانيةًللطالبًخاللًاليومًالمدرسيًفيًمدرستهمً

المتعلقةًبجلساتًالطالبًمعًاألخصائيًاإلجتماعيًتحفظًفيًسريةًتامةًفيماًعداًماًهوً

ُملزمًمنًقبلًالقانونً

لألسر في الحالة اإلنتقالية HEROبرنامج 

لقانونًمساعدةًالذينًبالًمأوىً ،VII-Bًًًًالبندًالفرعي،McKinney-Ventoًًتبعاً 

،ًفإنًاألطفالًوًالشبابًلجميعًالطالبنجاحًمنًقانونًالAًوًالجزءIXًًًالبند

منًالممكنًأنًيتأهلواًإلىًالخدماتًوً المحرومونًمنًإقامةًمنتظمةًوًثابتةًوًكافيةًليالً 

 -McKinneyيبنىًالتأهلًلخدماتًلقانونHEROًالدعمًالذيًيقدمهًبرنامجً

Ventoًًعلىًاإلستجاباتًلألسئلةًالمرتبطةًبمعيشةًالطالبًوًحالةًإقامتهًكماًهوًمقرر

أحكامًقانونMcKinney-Ventoًًفيًنموذجًالمساعدةًللتأهلًلقانونً

McKinney-Vento Actًًنًيالمقيموًنًيالمشردالًتنتطبقًفقطًعلىًسكنًالطالب

تنطبقًعلىً الشبابًالذينًيعيشونًمعًأحدًالوالدينًأوًوصيًقانونيً،ًوًلكنهاًأيضاً 

يمكنًالحصولًعلىًأوراقًالتأهلًمنًموقفًالتشردًبدونًأبًأوًأمًأوًوصيًقانونيً

أحدًمراكزًالتسجيلًالتابعةًلإلدارةًالتعليميةً،ًوًالمدارسًأوًيمكنكًالتواصلًعنً

اإلتصالًمباشرةًبمكتبًالبرنامجًعلىًالرقمطريقً

نموذجًالتأهلًستساعدًالمدرسةًفيًاإلجاباتًالتيًتكتبهاًفيً

لنًيتمًالتمييزًضدًالطالبًتحديدًالخدماتًالتيًمنًالممكنًأنًيتأهلًالطالبًلتلقيهاً

علىًالمعلومات بناءاً 

يمكنًلألسرًوًالطالبًالتقديمًعلىًالمعلوماتًالتيًتقدمهاًستكونًفيًسريةًالمقدمةً

فقدانًللبيتًًالخدماتًفيًأيًوقتًخاللًالعامًالدراسيًمتىًحدث

لديهمًالحقًفيًالتسجيلًًالطلبةًالذينًيتأهلونًلخدماتً

ًيمكنًللطالبًالفوريً،ًحتىًوًإنًلمًتكنًالمستنداتًالمطلوبةًللتسجيلًمتوفرةً

بالمدرسةًالتابعةًلمنطقةًًايلتحقوأنMcKinney-Ventoًًلخدماتًقانونًنًيالمؤهل

ًوقتًالًفيالسكنًالمؤقتًالذيًيقيمونًفيهًأوًيبقواًفيًالمدرسةًالتيًكانواًيحضرونهاً

علىًمنزلهمًفيهًفقدواًًالذي مزيدًمنًالخدماتًوًالدعمً،ًيشملًوًلكنهًليسًمقتصراً 

ًالنقلًخارجًمنطقةًالسكنً،ًالزيًالمدرسيً،ًمستلزماتًمدرسيةًوًاإلحالةًإلىًمصادر
للمساعدةًمتاحةًأيضاً 

ً اإلنتقاليةًعلىًالرقمًًحالةاللألسرًفيHEROًًمنًفضلكًاتصلًببرنامجًالـ

كنتًتحتاجًإلىًمساعدةً كانتًلديكًأسئلةًإضافيةًأوًإذًا إذًا

STRIDEبرنامج 

يمكنًلجميعًطالبًمدارسًمتروًمنًالصفًالتاسعًإلىًالثانيًعشرًركوبًحافالتً

الطالبStrIDeًبدونًأيًتكلفةًمنًخاللًبرنامجًمبتكرًيسمىMTAًامًالنقلًالع

منًالصفًالخامسًإلىًالثامنًالذينًيحضرونًمدرسةًخارجًمنطقتهمًالسكنيةًحيثًالً

يتوفرًلديهمًالحافالتًالصفراءًيتأهلونً

اتصلًبمدرستكًاإلعداديةًبشرطًأخذًأذنًمنًالوالدينStrIDsًًًللمشاركةًفيًبرنامجً

ألخذًنموذجًالتصريحًوًالحصولًعلىًمعلوماتًالتأهلًالمتوسطة

لطالبًالمرحلةًالثانويةًكبطاقتهمًالمدرسيةًوًبطاقةًالمكتبةًوًأيضاً IDًتخدمًبطاقةًالـً

تمًتصميمًالبطاقاتًبحيثًتعملًفيًصناديقMTAًًبطاقةًالمرورًركوبًباصاتًالـً

نًللطالبًأنًيضعواًبطاقاتهمًفوقًالعينًيمكMTAحافالتًالـًاألجرةًفيًكلًباصاتً

هذاًالصوتًيشيرًإلىًأنهًالموجودةًفيًصندوقًاألجرةًوًينتظرواًحتىًيُصفرًالصندوقً

الباصتمًالتعرفًعلىًالبطاقةًوًأنهًيسمحًبصعودًالطالبًإلىًالحافلةً

سيتمًإصدارًبطاقةًمدرسيةًجديدةًللطالبًفيًأولًالعامًالدراسيًوًهيًغيرًقابلةً

ستصدرًالمدرسةًفقطMTAًًباصاتًوًتكونًصالحةًلركوبًحافالتحويلًللت

تكلفةًاستبدالًالبطاقةًالضائعةًأوًالتالفةًهيًمدرسيةًفيًمدارسهمالللطالبًبطاقاتهمً

سيسمحًللطالبًبطلبًثالثًدوالرًوًيمكنهمًالحصولًعليهاًمنًمدرستهمً

الفصلًالدراسيًًخاللًأقصىحدًكبطاقاتً

وًإالMTAًالذيًيستخدمًهذهًالخدمةًيجبًأنًيتبعًالقواعدًالخاصةًبحافالتًالـًالطالبً

قواعدًالسلوكًمنشورةًفيMTAًسيواجهًعقوبةًإبطالًإمتيازاتًالنقلًبواسطةًحافالتً

وًعلىًاإلنترنتًعلىًالموقعًاإللكترونيMusic City Centralًًمحطةًالحافالتً

NashvilleMTA.org

لمزيدًمنًالمعلوماتًحولًخطوطًمسارًالحافالتًأوًجدولًالمواعيدًفيًمواقفًالحافالتً

علىًالرقمMTAًًاتصلًعلىًخدمةًعمالءً

مراكز الموارد لألسرة

كلًةًوًالخيرًللطالبًوًأسرهمًيملتزمةًبزيادةًالرفاهFRCsمراكزًالمواردًاألسريةً

مركزًمنًمراكزًمواردًاألسرةًهوًعبارةًعنًشراكةًبينًمقدميًالرعايةًالصحيةًوً

الخدماتًاإلجتماعيةًوًاألعمالًالتجاريةًوًالمدارسًوًالمؤسساتًالمبنيةًعلىًأسسً

لبناءًمجتمعًقويًوًًألجلًتلبيةًإحتياجاتًالمنطقةًأوًالحيً إيمانيةً،ًالكلًيعملًمعاً 

قعًوًمعلوماتًاإلتصالًفيًالصفحةًالتاليةًانظرًإلىًقائمةًمنًالموا

للعامًالدراسيًًدليلًالطالبًوًالوالدين



مراكز الموارد لألسرة

األماكنًوًمعلوماتًاإلتصالًًًًًًًًًً
 منًفضلكًاذهبًإلىًالعنوانًباألسفلًلإلطالعًعلىًقائمةًمحدثةًلمواقعًمراكزًمواردًاألسرةًوًجهاتًاإلتصالً

www.unitedwaynashville.org/programs/family-resource-centers

Antioch High School 
Hobson Pike, Portable 18 | Antioch, TN 37013

Lead Agency: PENCIL Foundation

Telephone: 5400- 641 - 615ًًوًالرقمًالداخلي

BETHLEHEM CENTERS OF NASHVILLE

Charlotte Avenue | Nashville, TN 37203 

Lead Agency: Bethlehem Centers of Nashville 

Telephone: 3386- 329- 615ًًالرقمًالداخلي

Cole Elementary School

Colemont Drive | Antioch, TN 37013 

Lead Agency: Family & Children’s Services 

Telephone: 5043- 333- 615ًًالرقمًالداخلي

IVANETTA H. DAVIS

مركز التعلم المبكر 

South Hamilton Road | Nashville, TN 37218

Lead Agency: PENCIL Foundation

Telephone: 6355- 291 - 615ًًوًالرقمًالداخلي

Edgehill Family Resource Center

Edgehill Avenue | Nashville, TN 37203 

Lead Agency: Organized Neighbors of Edgehill 

Telephone: 4617- 256 - 615

Fall-Hamilton Elementary School

Wedgewood Avenue | Nashville, TN 37203 

Lead Agency: Family and Children Services 

Telephone: 6380- 291- 615ًًوًالرقمًالداخلي

Glencliff High School

Antioch Pike | Nashville, TN 37211 

Lead Agency: PENCIL Foundation 

Telephone: 5070- 333 - 615ًًوًالرقمًالداخلي

Madison Middle Prep

Old Hickory Boulevard | Madison, TN 37115

Lead Agency: PENCIL Foundation

Telephone: 1791- 254- 615ًًًوًالرقمًالداخلي

Martha O’Bryan Center

South 7th Street | Nashville, TN 37206 Lead 

Agency: Martha O’Bryan Center Telephone: 

وًالرقمًالداخلي615ًًً -254 -1791

Maplewood High School

Walton Lane | Nashville, TN 37216 

Lead Agency: PENCIL Foundation 

Telephone: 6770- 262- 615ًًوًالرقمًالداخلي

C. E. MCGRUDER

مركز موارد األسرة 

th Avenue North | Nashville, TN 37208 

Lead Agency: Matthew Walker Comprehensive 

Health Center

Telephone: )615(242-4681

Napier Elementary School

Fairfield Avenue | Nashville, TN 37210 

Lead Agency: Family & Children’s Service 

Telephone: 6400 - 291- 615ًًوًالرقمًالداخلي

Park Avenue Elementary School

Park Avenue | Nashville, TN 37209 

Lead Agency: Family and Children Services 

Telephone: 8412 - 298 - 615ًًوًالرقمًالداخلي

Pearl-Cohn Entertainment

Magnet High School

th Avenue North | Nashville, TN 37208 

Lead Agency: Family and Children Services 

Telephone: 8150- 329- 615ًًوًالرقمًالداخلي

Salvation Army/Magness Potter Center

Stockell Street | Nashville, TN 37207

Lead Agency: The Salvation Army/Red Shield 

Family Initiative

Telephone: 0554- 255 - 615

South Nashville Family Resource Center

Edmonson Pike #204 | Nashville, TN 37211

Lead Agency: Catholic Charities

Telephone: 1944- 834 - 615

St. Luke’s Community House

New York Avenue | Nashville, TN 37209 

Lead Agency: St. Luke’s Community House 

Telephone: 7893- 350- 615

TUSCULUM ELEMENTARY SCHOOL

Nolensville Road, Portable 17 | Nashville, TN 37211

Lead Agency: PENCIL Foundation

Telephone: 5179- 333 - 615

للعامًالدراسيًًدليلًالطالبًوًالوالدينً

http://www.unitedwaynashville.org/programs/family-resource-centers


مصادر مجتمعية

لطالبًمدارسًمتروًًًًًًًً

Big Brothers/

Big Sisters of Middle TN

سنةًبارشادًمستمرًيُركزًعلىًثالثةًنتائجًإلىًمتطوعونًيخدمونًالطالبًمنًسنً

،ًوًالمجازفطموحاتًأعلىً،ًثقةًأكبرً،ًًعالقاتًأفضلً،ًتجنبًالسلوكًالخطر

النجاحًالتعليميً

Charlotte Ave, Suite 130, Nashville, TN 37203

www.mentorakid.org

Boys and Girls Club of Middle TN

تقدمًالنواديًبرامجًمنظمةًللشبابًفيًرعايةًماًبعدًالمدرسةًوًالبرامجًالصيفيةًفيً

أماكنًفيًوسطًتنيسي

Charlotte Ave, Suite 200, Nashville, TN 37203

www.bgcmt.org

Boy Scouts of Middle TN

سنةًبالعديدًمنًالبرامجًوًنخدمًالشبابًالمحليًمنًالصفًاألولًاإلبتدائيًإلىًسنً

وًأطقمًالمغامرةًالمختلطةBoy ScoutsًًكشافةًلألوالدًوCub Scoutsًًًتشملً

co-ed Venturing CrewsًًًًوExploring Posts

Hillsboro Pike | Nashville, TN 37215 

(615) 383-9724 |www.mtcbsa.org

Charles Davis Foundation

برامجًمتكاملةًوًتشملًدروسًتقويةً،ًتنميةًرياضيةً،ًاإلعدادًللعملً،ًتنميةًثقافيةًوً

إقتصاديةً

Main St | Nashville, TN 37206

www.charlesdavisfoundation.org

CONEXIÓN AMÉRICAS

هيًبناءًمجتمعًُمرحبًوًخلقًفرصًلألسرConexión Américasًًإنًرسالةً

الالتينيةًحيثًتنتميًوًتساهمًوًتنجحًفيًالمجتمعً

وًالمتوسطةيشملًالبرنامجًالمساعدةًفيًالوصولًإلىًالجامعةً،ًالمدارسًاإلعداديةً

لغةًالالثانويةً،ًالبرامجًماًبعدًالمدرسةً،ًالشراكةًبينًالمدرسةًوًاألسرةً،ًوًدوراتًتعليمً

نجليزيةًللكبارًاإل

Nolensville Pike | Nashville, TN 37211 

(615) 320-5152 |www.conexionamericas.org

East Nashville Hope Exchange

تخدمًطالبًالمرحلةًاإلبتدائيةًبتقديمًبرامجًخاللًفترةًالصيفًأوًبرامجًتقدمً

أثناءًالسنةًالدراسيةًوًالتيًتقويًمنًمهاراتهمًفيًالقراءةًوالكتابةً

Woodland St | Nashville, TN 37206

www.enhopeexchange.org

Girls on the Run

تدريسًالمهاراتًالحياتيةًمنًخاللًدروسًتفاعليةًوًديناميكيةًوًألعابًللبناتًفيًالصفوفً

بة في المدارس اإلبتدائية و اإلعدادية المجاورة و تقدم البرامج للطلمنًالثالثًإلىًالثامنً

و تنتهي بمسابقات الجري بين البنات و رفقائهم لمسافة خمسة كيلومتر 

Elm Hill Pike, Suite 110 | Nashville, TN 37210 

(615) 356-4829 |www.gotrmiddletn.org

Girl Scouts of Middle TN

تبنيًالبرامجًالثقةً،ًالشجاعةًوًتخدمًالبناتًمنًصفًالروضةًإلىًالصفًالثانيًعشرً

تشملًالبرامجًوًلكنهاًليستًقاصرةًعلىً،ًالعيشًبطريقةًصحيةً،ًالقيادةً،ًالشخصيةً

مًوًتعلالعلومً،ًالتكنولوجياً،ًالهندسةً،ًالرسمً،ًوًالرياضياتSTEAMالموادًالعلميةً

الشئونًالماليةً

Granny White Pike | Nashville, TN 37204 

(615) 383-0490 |www.gsmidtn.org

Harvest Hands

،ًوًأيضاemPower Sports Programًًُتقدمًبرنامجًًدينيةًمجتمعيةًللتمنيةمنظمةًً

توجيهًوًتنميةًروحيةًوًفرصً برامجًللرعايةًبعدًالمدرسةًًوًبرنامجًصيفيً،ًوًأيضاً 

مشاريعًإجتماعيةًللشبابً

Humphreys St | Nashville TN 37203

www.harvesthandscdc.com

Martha O’Bryan Center

أِشهرًإلىًماًبعدًالمدرسةًالثانويةًوًتشملًالبرامجً،ًوًلكنهاًليستًخدمةًاألطفالًمنًسنً

قاصرةًعلىً،ًمركزًتعلمًمبكرً،ًالتعلمًالمطولً،ًإستشاراتً،ًتنميةًقياديةًوًاستكشافً

للجامعاتًوًالكلياتً

S 7th St | Nashville, TN 37206

www.marthaobryan.org

NASHVILLE AFTER ZONE ALLIANCE (NAZA

NAZA - Nashville After Zone Alliance

وً أكاديمياً  يقدمًبرنامجًنازاًبرامجًماًبعدًالمدرسةًبالمجانًوًعاليةًالجودةًوًالتيًتقدمًدعماً 

إلىًنتائجًخالقةًلطالبًمدارسًمتروًللصفوفًمنًً

Woodland St, Nashville, TN 37219; 

(615) 880-2109;

www.enhopeexchange.org

Oasis Center

فيًثالثًأقسامًرئيسيةًوًهيبرنامجاً Oasisًيقدمًبرنامجً وًمتفرداً  فردياً 

األزماتًوًالخدماتًاإلسكانيةً،ًإشراكًالشبابًوًالعملًً،ًالربطًبالكلياتًيوجدً

Youth Opportunity Centerوكاالتًللشبابًفيًمركزًفرصًالشبابً

Charlotte Ave, Suite 200, Nashville, TN 37203

www.oasiscenter.org

 للعامًالدراسيًًدليلًالطالبًوًالوالدين

http://www.mentorakid.org/
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http://www.oasiscenter.org/


مصادر مجتمعية

لطالبًمدارسًمتروًًًًًًًًًًًًًًًً

Rocketown

تسعىًبأنشطتهاًإلىًتوعيةًالشبابًوًيشملًاستديوًللتسجيلً،ًحديقةًللتزحلقً،ًًمنظمةًدينية

أنشطةًلفترةًماًبعدًالمدرسةً،ًمعسكرًصيفيً،ًحجرةًللرسومًالفنيةًوًأكثرًبكثيرً

Fourth Ave S | Nashville, TN 37210 

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

SECOND HARVEST

مصممًلزيادةًفرصًالوصولًإلىSecond Harvestًًبرنامجًمخزنًالطعامًالمدرسيً

إليجادًًمخزنًللطعامًالمدرسيًالطعامًألطفالًالمدارسًوًأسرهمًالذينًفيًإحتياجً

كً،ًإذهبًإلىًبالقربًمن

www.secondharvestmidtn.org/learn/feedingprograms or 

call 615-329-3491

Great Circle Rd | Nashville, TN 37228

www.secondharvestmidtn.org

Southern Word

ًنتاجاإلوًورشًعملً،ًوspoken word residenciesًًفرصًمثلًًًالًتشرك

غانيً،ًُكتابًفيًالمدارسً،ًوًبرنامجًالشبابًالشاعرًالشبابًفيًاألموسيقيًوًكتابةًال

األدبًوًأداءًالفنونً

Charlotte Ave, Suite 200 | Nashville, TN 37203

www.southernword.org

Urban League of Middle Tennessee

البرنامجًيخدمًطالبًالمرحلةًالثانويةًلتمكينهمًمنًاإلستعدادًوًالوصولًإلىً

مكوناتالجامعاتًوًيتألفًمنًثالثً

التنميةًاألكاديميةً،ًالتنميةًاإلجتماعيةً،ًوًالوعيًالثقافيًوًالعالميًرئيسيةً

Vantage Way, Suite 201 | Nashville, TN 37228

tn.iamempowered.com

YMCA Youth Development Center

، Latino Achieversتتضمنًالبرامجً  Black Achievers ،  Reach ،  

Rise ،  SEAL Teamًًًو،STEP Up

Russel St | Nashville, TN 37206

www.ymcamidtn.com/usydc

Youth Encouragement Services

منًخاللًبرامجًمثلًدروسًالتقويةً،ًالمعسكرًالصيفيً،ًبطوالتًالدوريًفيًلعبةًكرةً

السلةً،ًالتدريبًعلىًالمهاراتًالوظيفيةً،ًوًأنشطةًأخرىًترفيهيةًوًثقافيةً،ًإنًمنظمةً

YESًًمنًخاللًثالثةًمراكزًمجتمعيةًإلىًتخدمًالشبابًمنًسنة

McIver St | Nashville, TN 37211

www.youthencouragement.org

Youth Life Learning Center

العملًمعًالشبابًوًاألسرًببرامجًتتضمنًأنشطةًلفترةًماًبعدًالمدرسةًوًخدماتًإجتماعيةً

فيًثالثةًمواقعًفيًأنحاءًالمدينةً

Tennessee Ave | Nashville, TN 37203

www.yllc.org

 للعامًالدراسيًًدليلًالطالبًوًالوالدينً
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السياسات

اإلجراءات

وً



جراءاتاإلسياسات و ال

 األجهزة اإللكترونية/اإلستخدام غير المالئم لإلنترنت
الًيجبًأنًيستخدمًالطالبًأجهزةًالتكنولوجياًالشخصيةًأثناءًفتراتًالدراسةً،ًفيماًعداً

ًالطالبإذاًاستخدمتًكمساعدًللعمليةًالتعليميةًوًحسبًسماحًالمدرسًوًمديرًالمبنىً

ةًلنًيتمًإقامالذيًيحضرًجهازهًاإللكترونيًإلىًالمدرسةًيكونًعلىًمسؤوليتهًالخاصةً

ةًتتضمنًاألجهزةًاإللكترونيلبحثًعنًأيًأجهزةًمسروقةًأوًضائعةًتحقيقاتًأوًتفتيشًل

الهواتفًالجوالةً،ًسماعاتًالشخصيةًولكنًليستًقاصرةًعلىًالتليفوناتًالمحمولةً

األخرىًوmp3ًًًوًمشغالتًالـiPadsًًوًالـiPodsًًاألذنًالالسلكيةً،ًأجهزةًالـً

الحواسبًاإللكترونيةًوًأجهزةًاأللعابًالمحمولةً

سماعاتًالرأسًيجبًأنًتستخدمًعندًاستعمالًاألجهزةًالتكنولوجيةًالشخصيةًلتشغيلً

الطالبًالذيًيمتلكًتكنولوجياًشخصيةًيخالفًهذهًالسياسةًوًيكونًموسيقىًأوًفيديوً

SP 6.107إطلعًعلىًالسياسةًرقمًًُعرضةًلفعلًتأديبيً

 قانون األحداث مرتكبي الجرائم
بالقانونً ،ًفإنًقاضيًمحكمةًاألحداثًمنًالممكنًأنًيصدرTCA 55-10-701ًعمالً 

أمرًًبالحرمانًمنًامتيازاتًالقيادةًلوقوعًجريمةًأوًسلوكًمحظورًًكماًهوًموضحًفيًً

TCA 55-10السياسةًً

aًًهذاًالجزءًيُطبقًعلىًأيًمخالفاتًجنائيةً،ًإنتهاكاتً،ًأوًمخالفةًإلتفاقيةًمع

المدرسةً،ًأوًأيًسلوكًمحظورًوًيتضمنًحيازةًوًاستخدامًأوًبيعًأوًتعاطيًأوًإستهالكً

أوًأيًمادةًأخرىًخاضعةًللرقابةًوفقًالبيرةالمشروباتًالكحوليةً،ًالنبيذًأوًالجعةً

أوًالتورطًفيًحيازةًأوًحملًالسالحTCA 39-17-4ًًلمادةًالقانونًوًالُمعّرفةًفيًا

b) or (cداخلًممتلكاتًالمدرسةًوًالمعرفًفيًالقانونً

فيًالمخالفاتًللمرةًاألولىً،ًيجوزًللقاضيًحريةًالتصرفًوًالتوقيعًعلىًسحبً

أشهرالرخصةًوًيعيدًامتيازاتًالقيادةًبعدًثالثةً

المحددةً،ًفإنًالحرمانًمنًحقوقًالقيادةًأوًتعليقهاًًوًخارجًهذهًالظروف

TCA 55-10-702مشروحةًبالكاملًفيًً

 department of Supportخدماتًالدعمًًبإدارةوًلمزيدًمنًالمعلوماتً،ًاتصلً

Services

 شروط المالذ اآلمن
فيًحيازتهًيكون شيئاً  ًيجوزًللطالبًأنًيلجأًإلىًمسؤولًفيًالمدرسةًوًيسلمًطوعاً 

بموجبًهذهًالقواعدًبشرطًأنًيكونًهذاًالشيءًيستطيعًالطالبًحيازتهًقانونياً  محظوراً 

نارياً مثلًسكينًجيبخارجًأراضيًالمدرسةً والًيُطبقًبندًتوفيرًوليسًسالحاً 

الملجأًاآلمنًإذاًكانتًعمليةًتفتيشًجاريةًفيًالمدرسةً

،ًفلنًيخضعًالطالبًأليً وإذاًلجأًطالبًإلىًمسؤولًمدرسةًوًسلّمًهذاًالشيءًطوعاً 

وًسيتخذًمديرًالمدرسةًالتدابيرًإلعادةًالشيءًالذيًإجراءًتأديبيًبموجبًهذهًالقواعدً

ُعثرًعليهًمعًالطالبًإلىًوالديهًأوًالوصيًالقانونيً،ًإذاًلزمًاألمرً

مادةًغيـرًمشروع ةًمثـلًالمخدراتًأوًسالحًأوًمادةًأخرىًمحظورةًإذاًإكتشفًطالباً 

مثلً علىًأراضيًمملوكةًللمدرسةًأوًحافلةًالمدرسةً،ًفقدًإلخالتبغً،ًالكحولًقانونيـاً 

عنًهذاًاالكتشافً ولنًيحسبًمجردًيلجأًالطالبًإلىًمسؤولًالمدرسةًوًيقدمًتقريراً 

لقوانين المدرسةًًتقديمًهذاًالتقريرًمنًقِبلًالطالبًإنتهاكاً 

سيستخدمًالمسؤلونًفيًالمدرسةًسلطتهمًفيًتحديدًماًإذاًكانتًالظروفًالمحيطةً

منًالتحقيقًبخصوصًالطالبًالذيًقدمًالتقريرً بالتقريرًتستحقًمزيداً 

 التفتيش و المضبوطات
تسريًاإلجراءاتًالتاليةًعلىًتفتيشًالخزائنًأوًاألماكنًاألخرىًمنًالمدرسةًالمخصصةً

أوًالمتاحةًللطالبًلحفظًأوًتخزينًاألمتعةًوًالعبواتًوًالحاوياتًالتيًيحضرهاًالطالبً

أوًالزوارًإلىًأراضيًالمدرسةً

ًشفيلًالعامةتعودًملكيتهاًإلىًمدارسًمتروبوليتانًناًالخزائن و أماكن التخزين األخرى

وهيًخاضعةًللتفتيشًوًسيتولىًعمليةًالتفتيشًمديرًالمدرسةًأوًالشخصًالذيًيعنيهً،ً

وذلكًبحضورًشاهدًبالغً

منطقيًكيًتحققًسلطاتًالمدرسةًفيًماًإذاًكانًالطالبًيجبًأنًيكونًهناكًإشتباه

للقواعدًالزوارأوًالزائرًالطالب يحملًأداةًتشملًحيازتهاًجريمةًأوًإنتهاكاً 

المدرسيةً

إنًدعتًالظروفًإلىًذلكًفيًمدرسةًمعينةً،ًًيجوزًإجراءًعمليةًتفتيشًشاملةًأوً

أوًلممتلكاتًالمدرسةًاألخرىًالمتاحةًللطالبًالدواليبعشوائيةًللخزائنً

كنًالتخزينًاألخرىًوًالحاوياتًوًيُْعَرضًبيانًفيًكافةًالمدارسًبأنًالدواليبًوًأما

عنً العبواتًالتيًيأتيًبهاًالطالبًأوًالزوارًإلىًالمدرسةًخاضعةًللتفتيشًبحثاً 

المخدراتًأوًأدواتًتعاطيًالمخدراتًأوًاألسلحةً

الواقعةًأوًالمتوقفةًتفتيش عربات الطالب أو الزوار تسريًاإلجراءاتًالتاليةًعلىً

،ًوذلكًًمنًينوبًعنهولىًعمليةًالتفتيشًمديرًالمدرسةًأوًوًسيتعلىًملكيةًالمدرسةً

بحضورًشاهدًبالغً

يجبًأنًيكونًهناكًإشتباهًمعقولًكيًتحققًسلطاتًالمدرسةًفيًماًإذاًكانتً

العربةًتحتويًعلىًأسلحةًأوًمخدراتًأوًأدواتًمخدراتًأوًموادًأخرىًغيرً

مشروعةً
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أوًعدةًأشخاصًقدًقامواًبفعلًمعينًاإلشتباهًالمعقولًيُعرفًعلىًإنهًظروفًمبنيةًعلىًبياناتًأوًحقائقًالتيًمنًالممكنًأنًتقودًشخصًذوًحرصًوًحكمةًعاديينًأنًيعتقدًبوعيًب وجودًشكًقويًأنًشخصاً 

 
 للعامًالدراسيًًالطالبًوًالوالديندليلًً



ةًتفتيشًعامةًأوًعشوائيةًللعرباتإنًدعتًالظروفًإلىًذلكً،ًيجوزًإجراءًعملي

يُْعَرضًمنشورًفيًكافةًالمدارسًيشيرًإلىًأنًالعرباتًالواقعةًأوًالمتوقفةًعلىً

ملكيةًالمدرسةًخاضعةًللتفتيشً

عنًموادًتكونًفيًحيازةًالطالبًتفتيش الطالب  تسريًاإلجراءاتًالتاليةًعلى بحثاً 

دً،ًوذلكًبحضورًشاهًمنًينوبًعنهوًسيتولىًعمليةًالتفتيشًمديرًالمدرسةًأوًمباشرةً

بالغً

وجودًًوفيًحالستجرىًعمليةًالتفتيشًفيًبيئةًخصوصيةًوًبحضورًشاهدًبالغً

ةًيرفاهتهديدًمباشرًلسالمةًوً

الطالبًوًالموظفينً،ًوًحسبًتقديرًمسؤوليًالمدرسةً،ًيكونًالضبطًالفوريً

،ًومنًالمحتملًإجراءًعمليةًالموادللطالبًوًالمادةً الخاضعةًللتفتيشًضرورياً 

تفتيشًفيًبيئةًغيرًخصوصيةًوًبدونًشاهدًبالغً،ًًشرطًتلبيةًكافةًمتطلباتً

اإلشتباهًالمعقولًالموجودةًباألعلىً

أوًحجزهاًأثناءًالتيًيتمًإكتشافهاًوالموادتسريًاإلجراءاتًالتاليةًعلىًالمادةًوً

ًسيتمًالتسليمًالفوريًأليًمادةًيُشعرعملياتًالتفتيشًالتيًتجرىًفيًمنشآتًالمدرسةً

بمعقوليةًأنًتستلزمًالمالحقةًالجنائيةًسوفًتُحولًفوراًالىًالسلطاتًالمختصةً

ادرةًأيًمادةًيعتقدًأنهاًتهددًسالمةًاآلخرينًأوًيجوزًلسلطاتًالمدرسةًمص

تستخدمًللتعطيلًأوًللتدخلًفيًعمليةًالتعليمً

يسمحًقانونًالواليةًًللمسؤولينًفيًالمدارسًبإستخدامًأجهزةًالكشفًعنًالحظًأنً

المعادنًأوًأجهزةًأخرى،ًوكذلكًالكالبًالُمدربةًللكشفًعنًالمخدراتًأوًاألسلحة،ً

أيًأشياءًعلىًإكتشافًاألسلحةًوًالمخدراتًعلىًممتلكاتًالمدرسةوذلكًللمساعدةً

مثلًالسكاكينً،ًالقضبانًالمعدنيةً،ًاألدواتًالمتعلقةًبالعصاباتً،ًمحظورًإستخدامهاً

تتمًمصادرتهاًأثناءًعملياتًالتفتيشًأوًتسلمًإلىًموظفيًالمدرسةً،ًوًسيتمًحفظهاًإلخ

يوما ً،ًسيتمًالتخلصًمنًبعدًيوماً ةًفيًمكتبًاألمنًالتابعًلمدارسًمتروًلمد

الموادًغيرًالمطالبًبهاًأوًإتالفهاً

 القبض على الطالب

الوصيًالقانونيًللطالبًالذيًتمًإلقاءًالقبضًعليهًأثناءًوجودهًفيًسيتمًاالتصالًبوليًاألمر

ينوبًعنهًبعمليةًًأوًمنالمدرسةًًأوًفيًنشاطًتحتًرعايةًالمدرسةًًبعدًإعالمًمديرًالمدرسة

إلقاءًالقبضًوًبعدماًتتولىًدائرةًالشرطةًحجزًالطالبً

 خيار إختيار المدرسة الغير آمنة و ضحايا جرائم العنف
الطالبًالذينًيحضرونًمدارسًإبتدائيةًأوًثانويةًتكونًُمعرفةًمنًقبلًالواليةًعلىًأنهاً

عنفًبينماًيكونونًفيًأوًً،ًأوًالطالبًالذينًيقعونًضحيةًلجريمةغيرًآمنةًمدرسةً

علىًأراضيًأوًممتلكاتًتابعةًللمدرسةً،ًيجبًأنًيُعطىًلهمًاإلختيارًبالتسجيلًفيًمدرسةً

يجبًأنًتتوفرًالمواصالتًلهؤالءًالطلبةأخرىًتكونًتابعةًلنفسًاإلدارةًالتعليميةً

مؤهلينًوًقررواًتغييرًالمدرسةًمنًقبلًاإلدارةًالتعليميةًلبقيةًالعامًالدراسيًًنيكونوالذينًً

باإلضافةًإلىًذلكً،ًفإنًأسرًالطالبًالذينًيحضرونًمدرسةًقدًحددًأنها

أوًكانًالطالبًضحيةًلجريمةًعنفًعلىًأراضيًنتيجةًلنمطًمنًالعنفًوًغيرًآمنة

نهمًإلىًمدرسةًأخرىًالًتُعرفًعلىًأنهاًغيرًآمنةًالمدرسةً،ًيمكنهمًأنًيختارواًأنًينقلًاب

،ًكلًمدارسًمتروبوليتانًسوفًتتوفرًالمواصالتًمنًقبلًاإلدارةًالتعليميةً حالياً 

ناشفيلًالعامةًتعتبرًآمنةًمنًقبلًوزارةًالتعليمًفيًالواليةً

إنتهاك الحقوق الشخصية

إنهًإنتهاكًللحقوقًالشخصيةًأنًيقومًطالبًأوًمدرسًأوًإداريًأوًأيًموظفًآخرًتابعً

يةًإنتهاكًالحقوقًالشخصلإلدارةًالتعليميةًأنًيعتديًعلىًالحقوقًالشخصيةًلآلخرينً

أوًتحرشًأوًإكراهًجسديًأوًتهديدًباإلكراهًالجسديًموجهًإلىًالشخصًهوًأيًترويعًً

فعًعدائيًكليًأوًجزئيًضدًعرقهمًالحقيقيًأوًالذيًيُتصورًأوًملكيتهًأوًمنًيؤيدهً،ًبدا

مرهمًأوًأوًعهويتهمًالجنسيةإنتمائهًإليهًأوًخلفيتهمًالقوميةًأوًمعتقدهمًالدينيًأوًجنسهمً

إعتقداتهمًأوًً

إتجاههمًالجنسيً،ًبنيةًالتسببًفيًتخويفًأوًترويعً،ًًأوًلمنعًممارسةًأوًالتمتعًالحرًبأيً

حقوقًأوًإمتيازاتًممنوحةًبموجبًالدستورًأوًقوانينًواليةًتينيسيً،ًبصرفًالنظرًعماً

إذاًتمًتأديتهاًتحتًرايةًالقانونً

 (EL)متعلمي اللغة اإلنجليزية 

موقع مركزي للتقييم

سًمتروًتتلقىًتمويلًفيدراليً،ًفإنًالقانونًالفيدراليًيتطلبًمناًأنًنقيمًكلًبماًأنًمدار

مطلوبًمنًطالبًعندماًيكونًمنًالممكنًأنًيمثلًإتقانًاللغةًاإلنجليزيةًًمشكلةً

مدارسًمتروًأنًتقدمًخدماتًمتعلميًاللغةًاإلنجليزيةًلكلًالطالبًالذينًالًيتقنونًاللغةً

لهمًنفسًالقابليةًللوصولًللمحتوىًاألكاديميًفيًًاإلنجليزيةًحتىًنضمنًأنًيكون

المدرسةً

أنًيكونًلديناًمركزًمركزيًلتقييمًالطالبًوًتحديدًمستواهمًهوًأكثرًالطرقًفاعليةًوً

يساعدًمركزًتسجيلًالطلبةًالدوليينً،ًوًكفاءةًلتقييمًوًتحديدًمستوىًلغةًالطالبً

ألمورًبلغتهمًاألصليةًعلىًأولياءًاFessey Park Road, 37204عنوانهً

يلعبًدور فيًتقديمًالمصادرًوًالدعمًلألسرًوًالمدارسًًًاقدرًالمستطاعًوًأيضاً 

ELو خدمات الـ  ELتقييم الـ 

وًلضمانًأنًالطفلًيتلقىًأفضلًدعمً،ًفإنًمدارسًمتروًتقيمًمدىًإتقانًاللغةًاإلنجليزيةً

وW-APTًلتحديدًمستوىًاللغةًاإلنجليزيةًوًيسمىWIDA-Accessًًإنًتقييمً

إنهًببساطةًليسًلهًأيًتأثيرًعلىًتقريرًالمدرسةًأوًالصفًالذيًيذهبًإليهًالطفلً

أفضلًللدعمًاللغويًالذيًسيحتاجهًالطفلًفيًًحجرةًالفصلً يعطيًالمعلمينًإدراكاً 

المدرسيًكمتعلمًللغةًاإلنجليزيةً

ELًنهمًطالبًمتعلميًلغةًإنجليزيةً،ًفإنهمًسيتلقونًخدماتًالـًعندماًيُعرفًالطالبًعلىًأ

مضافةًإلىًرخصةًالتدريسًالخاصةًبهELًخاللًاليومًالمدرسيًمنًقِبلًمعلمًلديهًرخصةً

فإنهمًالًيتلقونW-APTًًالطالبًالذينًيعتبرونًمتقنينًللغةًاإلنجليزيةًخاللًتقييمًالـً

ELخدماتًالـً

بعدًتقييمًتحديدًالمستوىًالمبدئيً،ًكلًالطالبًمتعلميًاللغةًاإلنجليزيةًيتمًتقيمهمًسنوياً 

إذاًكانتًنقاطًالطالبًفيACCESSًمنًخاللًتقييمًتطورًاللغةًاإلنجليزيةًوًيسمىً

ELالطالبًمنًخدماتًالـًسيخرجمستوىًالمتقنًللغةًاإلنجليزيةً،ً

 
 للعامًالدراسيًًدليلًالطالبًوًالوالدين



HLSإستبيان حول اللغة المتحدث بها في البيت 

مكملةًوHLSًًيجبًأنًيكونًلكلًطالبًورقةًإستبيانًحولًاللغةًالمتحدثًبهاًفيًالبيتً

الوصيًالقانونيًيجبًأنًيُكملًوليًاألمرًموقعًعليهاًفيًالملفًالتراكميًللطالبً

يجبًأنًيُملءًالنموذجًكلياً MNPSًعندماًيدخلًللمرةًاألوليًإلىًمدارسHLSًًًنموذجً

وًيوقعًوًيكتبًعليهًالتاريخً

أنًالطالبًيتكلمًلغةًأخرىًأوًأنًهناكًلغةًأخرىًيُتحدثًبهاًفيHLSًًإذاًأشارًنموذجًالـً

نًبتحديدًموعدًفيًمكتبًتسجيلًالطالبًالدوليينًفيًمكتبًالبيتً،ًيجبًأنًيقومًالوالدي

علىًالرقمELًًالـً يمكنًتحديدًالمواعيدًتليفونياً 

خدمات اللغة

لطلبًمترجماألسرًلديهاًالحقًفيًأنًتطلبًمترجمًفيًأيًتواصلًمعًالمدرسةً

أوًإدارياً يمكنكًالتواصلًمعًمدرسةًطفلكً أوًمكتبًمتعلميًاللغةًبالمدرسةُمدرساً 

علىًالرقمELاإلنجليزيةً

 الطالب الذين لديهم إعاقات

خدمات التعليم اإلستثنائي

إذا شككت في أن طفلك لديه إعاقة

إذاًشككتًأنًطفلكًلديهًإعاقةً،ًفإنهًيمكنكًكتابةًطلبًلعقدًإجتماعًفريقًالدعمًوًتقديمهًإلىً

خاللًإجراءاتًالقيامًبإجتماعًأًفيًعمليةًالتحضيرًإلنعقادًفريقًالدعمًمدرسةًطفلكًلتبد

لبًيمكنكًأيضاًتقديمًطالدعمًسيتمًمراجعةًاألشياءًالتيًتقلقكًوًتطويرًخطةًفريقًالدعمً

طفلكًًإذاًكانكتابةًإلىًالنظامًالمدرسيًليقومواًبإختبارًطفلكًفيًأيًإعاقةًتشكًفيًوجودهاً

لخدماتًالتع IEPليمًاإلستثنائيً،ًسيتمًتطويرًخطةًتعليمًفرديةًلطفلكًمؤهالً 

اإلجراء التأديبياإلنضباط 

أوExceptional Educationًوإذاًحدثًأنًطالبًيتلقىًخدماتًالتعليمًاإلستثنائيً

وًخالفًقواعدًالمدرسةًأوًسياساتًاإلدارةIEPًطالبًلديهًبرنامجًتعليميًفرديً

لسياسةًالمقاطعةًوًالتعليميةًللمقاطعةً الُمبينةًفيًفيًهذاًالكتيبًً،ًسيخضعًللتأديبًوفقاً 

قوانينًالواليةًوًالقوانينًالفيدراليةًالتيًتحكم

لمزيدًمنIEDAًالتعليمًاإلستثنائيً،ًمثلًقانونًتعليمًاإلرفرادًذويًاإلعاقاتً

اإلنضباطيةًللطالبًالذينًلديهمًإعاقةً،ًمنًفضلكًالمعلوماتًبخصوصًالعمليةًالتأديبية

بيانًالضماناتNotice of Procedural Safeguardsًارجعًإلىًكتيبً

اإلجرائيةً

حماية األطفال الذين لم يتم البت بعد في أهليتهم للتعليم اإلستثنائي و الخدمات 

§ CFRالمرتبطة به 

إذاًلمًيتمًتحديدًأهليةًالطفلًللتعليمًاإلستثنائيًوًالخدماتًالمرتبطةًبهًبعدًوًتمًمخالفتهً

كماًهوًلقاعدةًمنًقواعدًسلوكًالطالبًوًلكنًنمىًإلىًعلمًاإلدارةًالتعليميةًبالمقاطعةً

قبلًأنًيحدثًالسلوكًالذيًأدىًإلىًاإلجراءاتًالتأديبيةًً،ًوًكانًطفلًمحددًباألسفل

قةً،ًثمًيمكنًأنًيقومًالطفلًبالموافقةًعلىًأيًمنًإجراءاتًالحمايةًالموضحةًلديهًإعا

باإلشعارً

ًاألسس التي تُعد فيها اإلدارة التعليمية على علم بإعاقة الطفل في المسائل التأديبية

يجبًأنًتضعًاإلدارةًالتعليميةًبالمقاطعةًفيًاإلعتبارًعندماًيكونًلديهاًمعرفةًأنً

لديهًإعاقةًإذاً،ًحدثًأيًمنًاألشياءًالتاليةًقبلًأنًيحدثًالسلوكًالطفلً،ًهوًطفلً

الذيًبصددهًتمًإتخاذًإجراءاتًتأديبيةً

لشخصًمشرفًأوًإداريًفيًالمؤسسةً 1 أنًوليًأمرًالطالبًعبرًعنًقلقهًكتابياً 

التعليميةًالمالئمةً،ًأوًمدرسًالطفلًالذيًيحتاجًإلىًالتعليمًاإلستثنائيًأوًالخدماتً

ةًبهًالمرتبط

قامًوليًاألمرًبتقديمًطلبًليتمًتقييمًطفلهًحتىًيتسنىًلهًاألهليةًلخدماتًالتعليمً 2

للجزءً أوIDEAًمنًقانونBًًاإلستثنائيًطبقاً 

إبداءًأحدًالعاملينًفيًالمدرسةًالتابعةًلإلدارةًالتعليميةًبالمقاطعةًأوًأحدًالمدرسينً 3

لقلقهًبشأنًنمطًمتكررًمنًسلوكًالطالبًإلىًمديرًإدارةًالتعليمًاإلستثنائيًمباشرةً

أوًإلىًأحدًالمشرفينًعلىًاإلدارةًالتعليميةًللمدارسًفيًالمقاطعةً

فيًاإلعتبارًهذهًالمعرفةًإذاًًاإلدارةًالتعليميةًللمقاطعةًلنًتضع

لمًيسمحًوليًأمرًالطالبًبعملًتقييمًللطفلًأوًرفضًخدماتًالتعليمًاإلستثنائيً 1

أو

للجزءً 2 منًقانونBًًلقدًتمًتقييمًالطفلًوًتمًتقريرًأنًالطفلًليسًلديهًإعاقةًتبعاً 

IDEA

خدمات 

هوًقانونًالحقوقًالمدنيةًالفيدراليةًمنًقانونًإعادةًالتأهيلًلعامًالجزءً

فإنهًيضمنًللطالبًذويًاإلعاقةًالحقًفيًالذيًيحميًحقوقًاألفرادًذويًاإلعاقةً

الحصولًعلىًفرصةًتعليميةًمتساويةً

الطالبًالمؤهلونًالذينًلديهمًإعاقاتًجسديةًأوًعقليةًوًالتيًتحدًبشكلًأوًبأخرًأحدً

أوًالذينًلديهمًسجلًلهذهًاإلعاقةًأوًيعتبرًأنهًهناكًتأخرًًاألنشطةًالحياتيةًالرئيسيةًللفردً،

وًلهًحقوقًالضماناتًاإلجرائيةًحسبFAPEًيجبًأنًيقدمًلهًتعليمًمجانيًعامًمالئمً

القانونً

لتلقيًالخدماتًحسبًالجزءً منًالقانونتشخيصًاإلعاقةًالًيُأهلًالطالبًبشكلًتلقائياً 

كطالبًلديهًإعاقةًحسبًالجزءً منًالقانونًيجبًأنًيتمًوًحتىًيكونًالطالبًمؤهالً 

إذاًشكتًاألسرةًأنًهناكًإحتمالًأنًتقييمًالطالبًوًتحديدًأهليتهًمنًقبلًفريقًً

فيًأنًتبدأًالمدرسةًعمليةً أوًكتابياً  طفلهاًلديهًإعاقةً،ًفإنهًيمكنهاًتقديمًطلبًسواءًشفهياً 

جميعًالمخاوفًوًًيكملًفيًخطواتًسيراجعًفريقًالـًرنامجًالتقييمًلب

عمليةًالتقييمًللتأهلً

لخدماتًً

فيًمدرسةًطفلكاتصلًبمنسقًبرنامجً 1

كنًعلىًاستعدادًفيًتوثيقًاإلعاقة 2

قمًبحضورًإجتماعًخدماتًالـً 3

فيًالعمليةًمعًالمدرسة 4 فعاالً  كنًشريكاً 

 للعامًالدراسيًًدليلًالطالبًوًالوالدينً



اإلجراء التأديبياإلنضباط 

مًوًخالفًهذاًالطالبًقواعدًإذاًًتقررًتأهلًالطالبًإلىًالخدماتًالتابعةًللجزءً

،ًًالديندليلًالطالبًوًالوالمدرسةًأوًسياساتًاإلدارةًالتعليميةًللمقاطعةًالُمبينةًفيًكتيبً

لسياسةًالمقاطعةًوًقوانينًالواليةًوًالقوانينًالفيدراليةًالتيً فإنهًسيخضعًللتأديبًوفقاً 

عليمًلألفرادًذويًوًقانونًالتبقانونًالتأهيلًالصادرًعامًتحكمًالجزءً

،Individuals with Disabilities Education Actاإلعاقاتًً  IDEA

لمزيدًمنًالمعلوماتًبخصوصًاإلنضباطًوًالطالبًالذينًلديهمًإعاقاتًً،ًاتصلً

ىًللحصولًعلwww.mnps.orgأوًًقمًبزيارةًالموقعًاإللكترونيبالمدرسةًوً

باللغةSectionًًنسخةًمنًكتيبًبيانًالضماناتًاإلجرائيةًوًكتيبًالجزءً

العربيةً

حماية األطفال الذي  لم يتم البت بعد بأهليتهم للخدمات

بعدً،ًوًتمًمخالفتهًقاعدةًمنًإذاًلمًيتمًتحديدًأهليةًالطفلًللخدماتًالمرتبطةًبالجزءً

اإلدارةًالتعليميةًبالمقاطعةًقبلًأنًيحدثًالسلوكًقواعدًسلوكًالطالبًوًلكنًنمىًإلىًعلمً

الذيًأدىًإلىًحدوثًاإلجراءاتًالتأديبيةً،ًأنًالطفلًكانًطفلًلديهًإعاقةً،ًثمًيمكنًأنً

فيًتحديدًماًإذاًيقومًالطفلًبالتأكيدًعلىًأيًمنًإجراءاتًالحمايةًالموضحةًباإلشعارً

الطالبًكانتًاإلدارةًالتعليميةًعلىًالمعرفةًاألساسيةًبأن

كانًلديهًإعاقةً،ًفإنًاإلدارةًستقومًباتباعًإرشاداتًتوجيهيةًمماثلةًلهذهًالمتبعةًحسبً

وًالمقررًحسبًالجزءًالمخصصًلخدماتًالتعليمًاإلستثنائيIDEAًًقانونً

 السياسات المتعلقة بإدارة المدارس
المعلوماتًالمعلوماتًالموجودةًفيًهذاًالجزءًهيًموجزًألشهرًالسياساتًوًاإلجراءاتً

المتضمنةًالًتشرحًالسياساتًكاملةًوًلكنًيجبًأنًتتمًمراجعتهاًكاملةًفيًالجزءًالخاصً

إذاًكانًلديكًأيةًأسئلةً،ًمنًبالسياساتًفيًالموقعًاإللكترونيًالخاصًبمدارسًمتروًً

فضلكًاتصلًعلىًمركزًمعلوماتًاألسرةًلمدارسًمتروًعلىًالرقمًً

إدارة المقاطعة

منًقبلًمجلسًالتعليمًفيًمتروبوليتانًناشفيلًالعامةًًإنMNPSًًتدارًمدارسًمتروً

المجلسًيعينًمديرًالمدارسًلضمانًأنًكلًالقوانينًالخاصةًبالواليةًوًالقوانينًالفيدراليةً

وًالمحليةًوًاللوائحًالتيًتنظمًعملًالمدارسًالمحليةًُمطبقةًبشكلًصحيحًفيًالمدارسً

متروًبالموافقةًعلىًتمويلًميزانياتًرأسًالمالًوًالتشغيلًيقومًمجلسًإستشاريً

للمقاطعةً

تحتًحكمًالسياسةً،ًفإنًاإلدارةًمسؤولةًعنًوضعًكلًالسياساتًالتشغيليةًفيًاإلدارةً

يًونًيرعونًالسياساتًالمطبقةًفيأعضاءًمنًفريقًالمديرونًالتنفيذالتعليميةًللمدارسً

نًيالمديرمديرًالمدارسًلتعتمدًبالتشاورًمعًفريقًًتقدمًالسياساتًإلىأقسامًإدارتهمً

مديرًالمدارسًهوًالمسؤولًفيًالنهايةًعلىًإعتمادًسياساتًاإلدارةًالتعليميةًنًًيالتنفيذي

وًتنشرًعلىًاإلنترنتًللمقاطعةً عًتخضسياساتًاإلدارةًالتعليميةًتراجعًسنوياً 

وًالنصًالحاليًلكافةًالسياساتًالسياساتًللتعديلًأوًاإلضافةًطوالًالسنةًالدراسيةً

متوفرةًفيًاألماكنًالتالية

The MNPS website atwww.mnps.org

All MNPS schools

MNPS Family Information Center

Bransford Ave, Nashville, TN 37204

Berry Hill Rdالمدخلًمنًشارعً

إجتماعات و سياسات مجلس التعليم

األفرادًتعقدًاجتماعاتًمجلسًالتعليمًفيًيومًالثالثاءًفيًاألسبوعًالثانيًوًالرابعًمنًكلًشهرً

وًيرسلوهًإلىًالبريدً الذينًيودونًالتحدثًمعًأعضاءًالمجلسًيجبًأنًيقدمواًطلبًكتابياً 

بالنسبةًلألسئلةًالمتعلقةboard.administrator@mnps.orgًًاإللكترونيً

،ًمحاضرًبالظهورًوالتحدثًأمامًالمجلسً،ًاتصلًعلىًالرقمً

متوفرةًمنًخاللًمركزًًمجلسًالتعليمًتنشرًعلىًموقعًمدارسً وًأيضاً 

معلوماتًإضافيةًحولًمجلسًتعليمًمتروبوليتانًوًأعضائهًمتوفرةًمعلوماتًاألسرةً

www.mnps.orgلمدارسًمتروًًًعلىًالموقعًاإللكتروني

الحضور و التهرب من الدوام المدرسي

ًإلىًوًيتطلبًقانونًتنيسيًأنًيحضرًاألطفالًالتيًتتراوحًأعمارهمًماًبينً عاماً 

غيبًماًالتفإنًالحضورًاليوميًيساعدًاألطفالًعلىًالنجاحًاألكاديميًبينالمدرسةًيومياً 

عنًالمدرسةًيقودًإلىًمواجهةًالطالبًلصعوباتًأكاديميةًوًإجتماعيةًوًعاطفيةً

أوًمتهربًمنًالمدرسةًبشكلًمتكررًً،ًوًإذاًوجدًأنًالطالبًيغيبًغياباتًغيرًقانونيةًو

فمنًالممكنًأنًيوضعًالطالبًتحتًالرعايةًالمؤقتةًمنًقبلًموظفيًفرضًالقانونًوً

 Metro Studentللحضورًاإللزاميًللطالبًًتسليمهًالىًمركزًمترو

Attendance Center (MSACًإذا منًالممكنًأنًتتدخلًمحكمةًاألحداثًأيضاً 

تهربًالطالبًمنًالمدرسةً

الوصيًأليًطالبًمنًطالبًمدارسًمتروًبتحديثًعناوينهمًوًيجبًعلىًالوالدين

فإنًأيًالتواصلًمعهمًمعلوماتًاإلتصالًبهمًمعًالمدرسةًوًحتىًتتمكنًالمدرسةًمنً

معلوماتًبخصوصًالحضورًوًالتهربًمنًالمدرسةًسترسلًإلىًالبيتًعنًطريقًخدماتً

،وًالبريدًاإللكترونيًوًًالرسائلًالتليفونيةًالمسجلةU.S Postalًًالبريدً

ماًهيًالغياباتًالتيًتعتبرًغياباتًبعذرً؟

مرضًالطالبًالشخصي

مرضًعضوًمنًأعضاءًاألسرةًوًالذيًيتطلبًمساعدةًمؤقتهًللطالبً

بحدًأقصىًثالثةًأيامحدوثًوفاةًفيًالعائلةً

دًيوماًعنالوصيًالذيًيخدمًفيًالقواتًالمسلحةًالىًمنطقةًقتاليةًإرسالًوليًاألمرً

يًيخدمًإرسالهًوًيوماًعندًالعودةً؛ًالىًحدًأقصىًًعشرةًأيامًعندًمنحًالشخصًالذ

إجازةًأوًفترةًنقاهةًفيًالبيت

اإلصابةًبقملًالرأسً،ًبحدًأقصىًثالثةًأيامًلكلًإصابةً

العطلًالدينيةًالمتعارفًعليهاًوًالمعتمدةًًوًالتيًيمارسهاًاألشخاصًالذينًهمًعلىً

إيمانًالطفلًبانتظام

المثولًأمامًالمحكمةًوًاإلجتماعاتًالملزمةًمنًالمحكمةً

أيامًفيًالسنةً،ًوًتكونًفقطًلطالبًبحدًأقصىًزياراتًللجامعاتًمعًوجودًإثباتً

وًالـالصفًالـ

منًالممكنًأنًيسمحًمديرًالمدرسةًبالظروفًاآلتيةًعلىًأنًتكونًغياباتًبعذرً،ً

 للعامًالدراسيًًدليلًالطالبًوًالوالدين

http://www.mnps.org/
http://www.mnps.org/
mailto:board.administrator@mnps.org
http://www.mnps.org/


إذاًقامًوليًاألمرًبتقديمًطلبًكتابيً

حاالتًالطوارئًغيرًالمتوقعةًمثلًمشاكلًالسيارات 

مقابلةًعملًأوًمؤتمر 

المواعيدًلدىًاألطباءًوًأطباءًاألسنانً 

أوضاعًأخرىًيتقدمًبهاًطلبًكتابيًمنًقبلًالوالدينًأوًالوصيًوًالتيً 

ماًإذاًكانتًتستوجبًتغيبًالطالبيدرسهاًمديرًالمدرسةًوًيقررً

كيفًيتمًتوثيقًالغياباتًحتىًيتمًاعتبارهاًغياباتًبعذرً؟

الوصيًيجبًأنًيرسلًرسالةًمكتوبةًيشرحًفيهاًسببًإنًوليًأمرًالطالبً

تغيبًالطالبًعنًالمدرسةًفيًخاللًثالثةًأيامًمنًرجوعًالطالبًمنًتغيبهً

أوًينسواًأنًيقدمونهاًفيًالمدرسةًوًألجلًأنًالطالبًيفقدونًهذهً الرسائلًأحياناً 

الوصيًأنًيتأكدًمنًأنًموظفيًمكتبًالمدرسةًقدًتسلمواًفإنًعلىًوليًاألمر

العذرًالمكتوبً

الوصيًأنًيحتفظًبنسخةًمنًالعذرًالمكتوبًفيًسجالتًينبغيًعلىًوليًاألمرً

الطالبًالشخصيةً

مكتوبةًفإنًالغيابًسيعتبرًغيابًبدونًعذرًإذاًلمًيتمًإرسالًرسالةًالعذرًال

يتمًتحديدًنوعًالغيابًبوضعًعالمةًفيًسجلًالطالبًأماًأنًيكونًغيابًبعذرًأوً

يمكنًلوليًاألمرًأنًيطلبًنسخةًمنًسجلًحضورًوًغيابًالطالبًبدونًعذرً

المدرسيًمنًالمكتبًاألماميًفيًالمدرسةً

تقريرًماًإذاًكانًالغيابًمعذورً؟ماًالدورًالذيًيلعبهًالمديرًفيً

ينبغيًأنًيتأكدًيضعًكلًمديرًمدرسةًقواعدًمختلفةًبخصوصًعذرًالغياباتً

الوالدينًمنًأنهمًعلىًدرايةًبسياسةًالحضورًلكلًمدرسةًيحضرهاًطفلهمً

كنًأنًيقومًمديرًالمدرسةًبالتاليعندماًيتمًإرسالًرسالةًالعذرًالمكتوبةًفإنهًمنًالمم

يعذرًغيابًالطالب 

يرفضًأنًيعذرًغيابًطالب 

يطلبًشرحًكتابيًأوًشفهيًمنًأحدًالوالدينًأوًالوصيًيشرحًفيهًالسببًلكلً 

تغيبً

يطلبًمستنداتًأخرىًوًالذيًيعتقدًالمديرًانهاًمناسبةًلكيًيعذرًالغياب 

يطلبًبيانًمنًالطبيبًيبينًأنًالطالبًتغيبًبسببًمرضه 

فيهًعلىًمشاركةًالطالبًفيًبرنامجًيطلبًبيانًمنًالطبيبًيوافقً 

تابعًللمدرسةًأوًأنشطةًالًمنهجية

وًماذاًلوًكانًهناكًمخاوفًبخصوصًدقةًسجالتًالحضورًوًالغيابًالخاصةًبالطالبً؟

إذًاًكانًللوالدينًأوًالوصيًمخاوفًبخصوصًدقةًسجلًحضورًالطالبً،ًفيمكنه

وًيمكنًالطعنًبشأنًًاإلتصالًبالمدرسةًلمناقشةًإمكانيةًأنًيكونًهناكًتناقضاتً

غياباتًالطالبًلدىًمديرًالمدرسةًوًهوًسيأخذًالقرارًالنهائيً

الوصول المتأخر و اإلنصراف المبكر

فيًذلكً نصفًاليومًالمدرسيًلكيًيتمًإعتبارهًحاضراً  يجبًأنًيكونًالطالبًحاضراً 

اليومً

وًفإنًالطالبًسيعلمًعليهًأنهًغائبًإذاًحضرًالطفلًأقلًمنًنصفًاليومًالمدرسيً

ينبغيًأنًيقدمًوليًاألمرًرسالةًعذرًمكتوبةًإلىًمكتبًالمدرسةًالرئيسيًلكيًيعتبرً

الغيابًبعذرً

وًيتمًإعتبارًالطلبةًالذينًيصلونًبعدًالوقتًالمحددًلبدايةًالدوامًفيًالمدرسةًمتأخرينً

وًيحددًمديرًالمدرسةًالمحليةًالجدولًالزمنيًالذيًيُسمحًمنًخاللهًللطلبةًالمتأخرينً

منًالمتوقعًأنًيقومًالطالبًبالحصولًعلىًورقةًًبالذهابًمباشرةًالىًصفوفهمً

admit slipًًللدخولًإلىًالفصلًمنًالمكتبًالرئيسيًللمدرسةًعندًوصولهمًإلى

المدرسة

فًالمبكرًدونًموافقةًمسبقةًمنًوليًاألمرًأوًالوصيًوًالًيسمحًللطالبًباإلنصرا

أسماءًاألشخاصًالبالغينًالذينًلهمًالحقًفيًاستالمًالطالبًمنًيجبًأنًتكون

كماًولنًيتمًتسليمًأيًطالبًأليًالمدرسةًًمسجلةًفيًملفًالطالبًالمدرسيً

شخصًبالغًدونًإشعارًمسبقًمنًوليًأمرًالطالبًأوًالوصيًعليهً

المكتبًالرئيسيًللمدرسةًسيسألًوليًاألمرًًالوصيًأوًالشخصًالبالغًأنًيقدمًبطاقةً

هويةًلهًوًعليهاًصورتهًحتىًيتمًتسليمهًالطفلًمنًالمدرسةً

تعويض المهام المدرسية التي أُخذت أيام الغياب

ًالطالبًالذينًتعذرًغياباتهمًسيعطونًالفرصةًلتعويضًالمهامًالمدرسيةًالتيًفاتتهم

غيابًالطفلًلنًيؤثرًعلىًدرجاتهًإذاًأكملًاألعمالًالمدرسيةًخاللًأيامًغيابهمً

التيًفاتتهً

سوفًيحددًمديرًالمدرسةًماًإذاًكانًالطالبًالذيًتغيبًبدونًعذرًلهًالحقًفيً

فرصةًليعوضًاألعمالًالمدرسيةًالتيًفاتتهً

ينبغيًأنًيقومًًوليًاألمرًأوًالطالبًبطلبًأنًيسمحًلهًبتعويضًاألعمالًالمدرسيةً

البًالمعلمًوًالطالتيًفاتتهًفيًخاللًثالثةًأيامًمنًرجوعهًإلىًالمدرسةًبعدًالغيابً

سيوافقونًعلىًالتاريخًالذيًيجبًأنًيكملًفيهًكلًاألعمالًالمدرسيةًالتيًفاتتهً

ريدتًعليهاًحتىًيستطيعًالطالبًأنًيتسلمًك

الغياباتًالتيًبالًعذرًستظلًبالًعذرًحتىًوًلوًتمًتكملةًاألعمالًالمدرسيةًفيًفترةً

الغيابً

Truancyالتهرب من المدرسة 

أيامًتغيبًبدونًيعتبرًالطالبًأنهًمتهربًمنًالمدرسةًبعدًأنًيكونًلديهًأكثرًمنً

عذرًخاللًالعامًالدراسيً

 للعامًالدراسيًًدليلًالطالبًوًالوالدينً



منًالممكنًأنًيحيلًموظفيًالمدرسةًإلىًالعديدًمنًمتخصصيًالدعمًبماًفيًذلكً 

وًذلكًلبذلًالمجهودًلتخفيفًالمشاكلًاألسريةًوM-SACًًوًًالقطاعًفريقًدعمً

العاطفيةًوًاإلجتماعيةًوًالتيًمنًالممكنًأنًتكونًمساهمةًفيًغياباتًالطالبً

عندماًيتغيبًالطالبًأكثرًمنًخمسةًأيامًبدونًعذرًفإنهًيمكنًلمديرًالمدرسةًأنًيقومً

بإحالةًًالطالبًإلىًمحكمةًاألحداثًحتىًتتدخلًالمحكمةًفيًتهربًالطالبًمنً

إذاًتمًعملًإحالةًإلىًمحكمةًاألحداثًفإنهًيجبًعلىًوليًأمرًالطالبًأنًالمدرسةً

التيًتصاحبًإنعقادًالمحكمةًيحضرًإلىًالمحكمةًوًيدفعًالمصاريفً

غياباتًدونًعذرإذاًاستمرًالطالبًفيًالتغيبًعنًالمدرسةًوًظلتًحالتهًمتهرباً 

،ًيكونًلدىًالمحكمةًالسلطةًأنًتأخذًالطالبًمنًبيتًوليًأمرهً

،ًفيجبًأنًتقومًالمدرسةًبعملًإجتماعًإلستيضاحًاألمرIEPًًإذاًكانًالطالبًلديهً

انتًغياباتًالطالبًمتعلقةًوًًتحديدًماًإذاًك

إذاًكانًغيابًالطالبًباعاقةًالطالبًقبلًأنًيتمًاإلحالةًإلىًمحكمةًاألحداثً

متعلقًبشكلًمباشرً

وًجوهريًبإعاقةًالطالبًفإنًالمدرسةًلنًتقومًبعملًإحالةًبالتهربًإلىًمحكمةً

األحداثً

M-SACمركز حضور التالميذ التابع لمترو 

-Mمحكمةًأحداثًمتروًمركزًمتروًلحضورًالطلبةًوًيسمىًًأنشأتفيًعامً

SCAًفيًمحاولةًللحدًمنًالتهربًمنًالمدرسة

معًالطالبًالذينًأعتقلواًمنًقبلًالشرطةًلتسكعهمًفيًالشارعM-SCAًيعملًمركزً

لتراكمًأيامًأثناءًساعاتًالدوامًالمدرسيً،ًأوًًحددتًالمدرسةًأنهمًمتهربينًمنًالمدرسةً

إلىM-SCAًيقومًمركزًتغيبهمًلخمسةًأيامًأوًأكثرًمنًأيامًالغيابًبدونًعذر جنباً 

وًالوصيً،ًبتقييمًاألسبابًالكامنةًوراءًتغيبًالطالبًًجنبًمعًمعلوماتًمنًوليًاألمرً

سيقومًبعملًإحاالتًإلىًوكاالتًخدماتM-SACًًإذاًدعتًالحاجةًإلىًذلكًفإنًمركزً

يمًالدعمًاإلضافيًإلىًالطالبإجتماعيةًمتعددةًلتقد

يعملًبالتعاونًمعًمدارسًمتروً،ًحتىًتتمكنًالمدرسةًبمتابعةM-SCAًًمركزًً 

حضورًالطالبًبشكلًفعالً

إختبار التكافؤ للمرحلة الثانوية برنامج تعليم الكبار 

عامًأوًأكبرًًإلىًأخذًإختبارًالتكافؤًالخاصًبالواليةًيتأهلًالطالبًالذينًأعمارهمً

ًمديرً ًبموافقة ًهذا ًو ًالعامة ًالثانوية ًالحصولًعلىًشهادة ًمن ًبدال  ًالثانوية للمرحلة

يشجعًالطلبةًالذينًيرغبونًفيًأخذًإختبارًالمدارسًالعامً

HiSETًًعلىًالتسجيلًفيًبرنامجHiSETًًتقديمًًيجبًعلىًالطلبةمعتمدًمنًقبلًالوالية
طلبًكتابياً 

 Executive Officer ofللتقدمًلإلختبارًإلىًالمديرًالتنفيذيًلخدماتًالدعمً

Support Servicesًًيجبًأوًمنًينوبًعنهًليقدمًتوصيةًإلىًمديرًالمدارسًالعام

عملًمقابلةًمعًكلًمقدمًإستمارةًقبلًالتوصيةًألخذًاإلختبارً

لبإسقاط واجب الحضور اإللزامي عن الطا

الطالبًالذينًوصلواًإلىًعيدًميالدهمًالسابعًعشرًيمكنًإعفائهمًمنًالحضورً

اإللزاميًفيًظلًالظروفًالتاليةً

بشكلًكبيرًاآلخرينيعطلًسلوكًالطالبًالمناخًالتعليميًللطلبةً

سلوكًالطالبًيتطلبًتأديبًوًإنضباطًبشكلًمستمرًوًعلىًمستوىًخطيرً

منًحضورهًإلىًالمدرسةالطالبًالًيستفيدً كثيراً 

 توجيهات الواجب البيتي

المدرسة اإلبتدائية

الخلفية 

أنهًعندماًيُستخدمًبشكلًمناسبً،ًفإنًالواجبًالبيتيًيفيدًالتحصيلً قوياً  تقدمًاألبحاثًدليالً 

 & ,Good & Brophy, 2003; Cooper, Robinsonاألكاديميًللطالبًً

Patall, 2006يًالواجبًالبيتتيًمفيدًوًهامًفيًالبرنامجًالشاملًللطالبًالواجبًالبي

الزمًفيًمدارسًمتروً

معلومات عامة

الواجبًالبيتيًهوًأحدًاألنشطةًالتعليميةًالتيًتساعدًالطالبًعلىًاإلنخراطً،ًوًأهدافهًهيً

أوًوًالمهاراتًالتيًمّدًالتعليمً،ًتوفيرًالتدريبًعلىًالمفاهيمًوًتنميةًالمهاراتًوً

قدمتًفيًحجرةًالدراسةًوًيستطيعًأنًيقومًبهاًالطلبةًبشكلًفرديًلتعميقًمعرفتهمً

وًفهمهمً

تقديمًفرصًللعملًالفرديً

توفيرًفرصًإثرائيةً

توفيرًفرصًلإلنخراطًفيًنهجًتعليميًمعكوسًلحجرةًالدراسةً،ًحيثًتكونً

ريةًألنشطةًدراسيةًفّعالةًفيًحجرةًأنشطةًالواجبًالبيتيًالتحضيريةًضرو

الدراسةً،ًوً

توفيرًفرصًللتحققًمنًالفهمًوًإلمكانيةًالمتابعةًالتعليميةًعندماًيواجهًالطلبةً

العقباتًأوًيكونًلديهمًمفاهيمًخاطئةً

عند التخطيط و تعيين الواجب البيتي ، ينبغي أن يقوم المدرسون 

قةًبالواجبًالبيتيًوًالعملًالذينًيقومونًبهًفيًالفصلًمساعدةًالطلبةًعلىًإداركًالعال

،ًمناقشةًالواجبًالبيتيًمعًالطالبًوًأهدافًالتدريسً

التيًلهاًمعنىًوًتفسرًاإلختالفاتًاوًاإلحتياجاتًوًالقدراتًًالواجباتتطويرً

الفرديةًللطلبةً،

ضمانًأنًالواجبًالبيتيًمتحديًللطالبًًوًفيًالمستوىًالصحيحًمنًالصعوبةً،ً

ينبغيًوًتصميمًالواجبًالبيتيًبحيثًيعظمًمنًفرصًأنًالطالبًسيقومًبتكملتهً

أنًيقدرًالطالبًعلىًتكملةًتعييناتًالواجبًالبيتيًبشكلًفرديًبمعدلًنجاحًمرتفعً

،ًوًلكنهمًمنًالمفترضًأنًيجدواًتعين ًاتًالواجبًالبيتيًمتحديةًبشكلًكافينسبياً 

لتثيرًإهتمامهمً

التأكدًمنًأنًكميةًالواجبًالبيتيًمنًكلًمدرسيًالطلبةًمعقولةًوًأنًكميةًً

 للعامًالدراسيًًدليلًالطالبًوًالوالدين



شرةًالعتتبعًقاعدةًإلىًأربعًمراتًفيًاألسبوعالمعينةًلهمًمرتينًالواجبً

تقررًأنًكلًتعييناتًالعشرةًدقائققاعدةCooper, 2007ًدقائقً

الواجبًالبيتيًاليوميً

ُمجمعةًينبغيًأنًتستغرقًحواليًعشرةًدقائقًمضروبةًفيًالعددًالذيًيمثلًالمرحلةً

،ًحدًأقصىًعشرةًدقائقًمنًالواجالصفيةًللطالبً ًبًالبيتيًفيًالليلةًللطالبمثالً 

عشرةًدقائقًفيًالليلةًللصفKًوًالروضةPre- kًًًفيًمرحةًماًقبلًالروضةً

دقيقةًفيًالليلةًللصفًالثانيًاإلبتدائيً،ًوًعشرةًدقائقًإضافيةًلكلًاألولً،ً

دقيقةًللصفًالثانيًعشرًالثانويًمثالً مرحلةًصفيةًبعدًذلكً

يًبالشكلًالمناسبًللقراءةًاليوميةًفيًالبيتًمنًأجلًينبغيًأنًيضافًوقتًإضاف

المتعةًوًينبغيًأنًالًتتضمنًكتابًتقريرًأوًمثلًالمهامًالمدرسيةً

ضمانًوضوحًتعييناتًالواجبًالبيتيً،ًوًطريقةًإنجازهاًوًًالمواعيدًالنهائيةً

إلرجاعهاً

تحديدًاإلستراتيجياتًالتيًتدعمًالطلبةًالذينًمنًالممكنًأنًالًيكونًلديهمًالدعمًفيً

البيتًلتكملةًالواجبًالبيتيً

ةًأوًالمناسباتًالتاريخياإللمامًبالثقافةً،ًالعرقًوًالدينًوًاإلحتفاالتًاألخرىًو

الهامةًألفرادًمجتمعناً

عطالتًالدينيةً،ًعندماًيكونًلنًيكونًهناكًتعيينًلواجبًبيتيًفيًأيامًالً

الطلبةًمتغيبينًبسببًاإلحتفاالتًالدينيةً

مثلًليسًمنًالمطلوبًأنًيكونًهناكًواجبًبيتيًأثناءًالعطالتًالمدرسيةً

عطلةًالشتاء

ينبغيًأنًاسمحًللطالبًالمتغيبينًمنًالمدرسةًبسببًاإلحتفاالتًالدينيةًأوًأيًغياباتً

ضًتعييناتًالواجبًالبيتيًفيًأيامًالغيابًأخرىًمشروعةًالفرصةًلتعوي

أشاركًاألسرًفيًتعزيزًالتعلمًوًتوسيعًفرصًالتعلمًللطلبةًمنًخاللًمعرفةً

أولياءًاألمورًًإلجراءاتًالواجبًالمدرسيًالذيًيضعهاًكلًمعلمً

أشاركًالوالدينًبالطرقًالمناسبةً،ًدونًالحاجةًأنًيعملًوليًاألمرًكمدرسًأوً

علىًتكملةًالطالبًلواجباتهمًوضابطًيحرصً

اجعلًالواجبًالبيتيًذوًمعنىًللطالبًعنًطريقًضمانًالتعاونًوًالتواصلًبينً

المعلمينً،ًوًالطالبًوًالوالدينًأوًاألوصياءً

الدرجات و التقارير

مًمعًتقديأوًمنًينوبًعنهستراجعًتعييناتًالواجبًالبيتيًمنًقبلًالمدرسً

ذاًمناسباً تغذيةًراجعةًكلماًه

شهادةالتكملةًالواجبًالبيتيًسيتمًاإلبالغًعنهاًفيًبطاقاتًتقريرًالدراجاتًً

باستخدامًالمقاييسًاألربعًاألتيةً

لمًيقمًبعملًالواجب 

ماًيقومًبعملًالواجب  نادراً 

يقومًبعملًالواجبًبعضًالمراتً 

يقومًبعملًالواجبًبشكلًمتكرر 

يقومًبعملًالواجبً  دائماً 

و الثانويةالمتوسطةالمدارس اإلعدادية 

الخلفية

أنهًعندماًيُستخدمًبشكلًمناسبً،ًفإنًالواجبًالبيتيًيفيدًالتحصيلً قوياً  تقدمًاألبحاثًدليالً 

 & ,Good & Brophy, 2003; Cooper, Robinsonاألكاديميًللطالبًً

Patall, 2006يًالواجبًالبيتدًوًهامًفيًالبرنامجًالشاملًللطالبًالواجبًالبيتيًمفي

الزمًفيًمدارسًمتروً

معلومات عامة

الواجبًالبيتيًهوًأحدًاألنشطةًالتعليميةًالتيًتساعدًالطالبًعلىًاإلنخراطً،ًوًأهدافهً

هيً

أوًوًالمهاراتًالتيًمّدًالتعليمً،ًتوفيرًالتدريبًعلىًالمفاهيمًوًتنميةًالمهاراتًوً

قدمتًفيًحجرةًالدراسةًوًيستطيعًأنًيقومًبهاًالطلبةًبشكلًفرديًلتعميقًمعرفتهمً

وًفهمهمً

تقديمًفرصًللعملًالمستقل

توفيرًفرصًإثرائيةً

نموذجًتعليميًتوفيرًفرصًلإلنخراطًفيًنهجًتعليميًمعكوسًلحجرةًالدراسةً

حيثً،ًحيثًتكونًأنشطةًالواجبًالبيتيًالتحضيريةًضروريةًألنشطةًدراسيةً

فّعالةًفيًحجرةًالدراسةً،ًحيثًيكشفًللطالبًموادًجديدًخارجًحجرةًالفصلًمنً

خاللًاستخدامًالتعييناتًالُمعدةً،ًقطعًالقراءةًأوًأيًموادًتعليميةًأخرىً،ًثمًيتمً

بةً،ًأوًتطبيقًأوًدرسًيسمحًبالمزيدًمنًالتفكيرًًدمجًالموادًالجديدةًبطريقةًجذا

،ًحيثًتصبحًنشاطاتًالواجبًالبيتيًالتحضيريةًبمثابةًالنقديًأوًالتعلمًالنشطً

نشاطاتًتعليميةًفعالةًفيًحجرةًالفصلً،ً

توفيرًفرصًللتحققًمنًالفهمًوًإلمكانيةًالمتابعةًالتعليميةًعندماًيواجهًالطلبةً

مًمفاهيمًخاطئةًالعقباتًأوًيكونًلديه

عند التخطيط و تعيين الواجب البيتي ، ينبغي أن يقوم المدرسون

مساعدةًالطلبةًعلىًإداركًالعالقةًبالواجبًالبيتيًوًالعملًالذينًيقومونًبهًفيًالفصلًوً

،ًمناقشةًالواجبًالبيتيًمعًالطالبًأهدافًالتدريسً

ةًالفاتًاوًاإلحتياجاتًوًالقدراتًالفرديتطويرًالتعييناتًالتيًلهاًمعنىًوًتفسرًاإلخت

للطلبةً،

ضمانًأنًالواجبًالبيتيًمتحديًللطالبًًوًفيًالمستوىًالصحيحًمنًالصعوبةً،ًوً

يًأنًينبغتصميمًالواجبًالبيتيًبحيثًيعظمًمنًفرصًتكملةًالطالبًللواجبً

رتفعًميقدرًالطالبًعلىًتكملةًتعييناتًالواجبًالبيتيًبشكلًفرديًبمعدلًنجاحً

،ًوًلكنهمًمنًالمفترضًأنًيجدواًتعيناتًالواجبًالبيتيًمتحديةًبشكلًكافيً نسبياً 

لتثيرًإهتمامهمً

التأكدًمنًأنًكميةًالواجبًالبيتيًمنًكلًمدرسيًالطلبةًمعقولةًوًأنًكميةً

تتبعًقاعدةًالمعينةًلهمًمرتينًإلىًأربعًمراتًفيًاألسبوعالواجبً

تقررًأنًكلًالعشرةًدقائققاعدةCooper, 2007ًالعشرةًدقائق

تعييناتًالواجبًالبيتيًاليومي

 للعامًالدراسيًًدليلًالطالبًوًالوالدينً



ُمجمعةًينبغيًأنًتستغرقًحواليًعشرةًدقائقًمضروبةًفيًالعددًالذيًيمثلًً

،ًحدًأقصىًعشرةًدقائقًمنًالواجبًالبيتيًفيًالليلةًالمرحلةًالصفيةًللطالبً مثالً 

عشرةًدقائقًفيًالليلةKًوًالروضةPre- kًًًللطالبًفيًمرحةًماًقبلًالروضةً

انيًاإلبتدائيً،ًوًعشرةًدقائقًإضافيةًدقيقةًفيًالليلةًللصفًالثللصفًاألولً،ً

دقيقةًللصفًالثانيًعشرًالثانويًمثالً لكلًمرحلةًصفيةًبعدًذلكً

ينبغيًأنًيضافًوقتًإضافيًبالشكلًالمناسبًللقراءةًاليوميةًفيًالبيتًمنًأجلً

كًمنًفضلالمتعةًوًينبغيًأنًالًتتضمنًكتابًتقريرًأوًمماثلًللمهامًالمدرسيةً

مثلًأنًالطالبًالذيًيأخذونًكورساتًأكثرًصعوبةًالحظً

منًالممكنًأنًيعينًلهمًواجبAdvanced Placementًالمستوىًالرفيعً

،بيتيًأكثرً

التواصلًبوضوحًألولياءًاألمورًوًالطالبًبمدىًأهميةًأنشطةًالواجبًالبيتيً

ًالمحتملةكجزءًأنشطةًوًدروسًنهجًالتعليمًالمعكوسًوًيشملًالواجباتًالبيتيةً

المتعلقةًبالسالمةًوًكيفًأنًفشلًالطلبةًفيًتكملةًالواجبًالبيتيًيحدًمنًمشاركتهمً

إذاًفشلًالطالبفيًاألنشطةًالمتعلقةًبالواجبًالتيًنقومًبهاًفيًحجرةًالفصلً

فيًتكملةًالواجبًالبيتيًالمعينًلهًوًالمرتبطًبدرسًفيًحجرةًالفصلً،ًأوًمعملًأوً

فسوفًيحدًهذاًمنًمشاركةًالطالبًاطًالتعليميًالمعكوسوًيشملًهذاًالنشنشاطً

اآلمنةًوًاإلعدادًلهذهًاألنشطة

ضمانًوضوحًتعييناتًالواجبًالبيتيً،ًوًطريقةًإنجازهاًوًًالمواعيدًالنهائيةً

إلرجاعهاً

تحديدًاإلستراتيجياتًالتيًتدعمًالطلبةًالذينًمنًالممكنًأنًالًيكونًلديهمًالدعمًفيً

البيتًلتكملةًالواجبًالبيتيً

أوًالمناسباتًالتاريخيةًالهامةًاإللمامًبالثقافةً،ًالعرقًوًالدينًوًاإلحتفاالتًاألخرىًو

ألفرادًمجتمعناً

ًعطالتًالدينيةً،ًعندماًيكونلنًيكونًهناكًتعيينًلواجبًبيتيًفيًأيامًالً

الطلبةًمتغيبينًبسببًاإلحتفاالتًالدينيةً

مثلًليسًمنًالمطلوبًأنًيكونًهناكًواجبًبيتيًأثناءًالعطالتًالمدرسيةً

عطلةًالشتاء

ينبغيًأنًاسمحًللطالبًالمتغيبينًمنًالمدرسةًبسببًاإلحتفاالتًالدينيةًأوًأيًغياباتً

أخرىًمشروعةًالفرصةًلتعويضًتعييناتًالواجبًالبيتيًفيًأيامًالغيابً

أشاركًاألسرًفيًتعزيزًالتعلمًوًتوسيعًفرصًالتعلمًللطلبةًمنًخاللًمعرفةً

ذيًيضعهاًكلًمعلمًأولياءًاألمورًًإلجراءاتًالواجبًالمدرسيًال

أشاركًالوالدينًبالطرقًالمناسبةً،ًدونًالحاجةًأنًيعملًوليًاألمرًكمدرسًأوً

ضابطًيحرصًعلىًتكملةًالطالبًلواجباتهمًو

اجعلًالواجبًالبيتيًذوًمعنىًللطالبًعنًطريقًضمانًالتعاونًوًالتواصلًبينً

المعلمينً،ًوًالطالبًوًالوالدينًأوًاألوصياءً

ت و التقاريرالدرجا

يةًمعًتقديمًتغذأوًمنًينوبًعنهستراجعًتعييناتًالواجبًالبيتيًمنًقبلًالمدرسً
راجعةًكلماًهذاًمناسباً 

وًتقديمًبالمئةًمنًدرجةًالتسعًأسابيعًتكملةًالواجبًالبيتيًتمثلًنسبةً

تغذيةًراجعةًذوًجودةًعاليةًهيًالممارسةًالموصىًبهاًمنًقبلًاإلدارةً

التعليميةً

وًمعًذلكً،ًالًيلزمًأنًتعكسًالدرجةًالرقميةًنسبةًالواجبًالبيتيًالصحيحًوًلكنً

دىًأوًمنسبةًالعشرةًبالمائةًللواجبًالبيتيًتبنىًعلىًتكملةًالواجبًالبيتيًو

اإلهتمامًعندًعملهًالدقة

 Reporting Requirementsمتطلبات القبول 

إنًمدارسًمتروًملتزمةًبتقديمًبيئةًللطالبًخاليةًمنًالبلطجةً،ًأوًالتحرشًالمبنيًعلىً

العرقً،ًاللونً،ًالدينً،ًبلدًالمنشأً،ًاإلعاقةً،ًالتوجهًالجنسيً،ًاألصلً،ًأوًالجنسً،ًوً

البلطجةًوًالتحرشًممنوعينًوًبنًيتضمنًهذاًالهويةًالجنسيةًأوًالتعبيرًأوًالمظهرً

يتمًالسماحًبهمً

كلًاألفرادًالذيًلديهمًمعرفةًبحدوثًعمليةًبلطجةًعليهمًأنًيقدمواًتقريرًبهاًإلىًالمديرً

يجبًاإلبالغًعنًالبلطجةًأوًالتحرشًأوًالتخويفًأوًالمعاسكاتًإلىًأوًمنًينوبًعنهً

لمزيدًمنًالمعلوماتًانظرًأيًموظفًفيًالمدرسةًوًيجبًأنًيبلغًمديرًالمدرسةً

www.mnps.orgالمتاحةًعلىًالموقعًاإللكترونيسياسةًمدارسًمتروًرقمًإلى

عتبرًوًيجميعًالطالبًلهمًالحقًفيًحضورًمدرسةًفيًبيئةًآمنةًمناسبةًوًمواتيةًللتعلمً

أوًباإليماءاتً،ًأوًالشخصًنًاآلخرينالتهديدًتعبيرًًيهددً أوًكتابياً  فسهًسواءًإنًكانًشفهياً 

أيًتهديدًسيأخذًبمحملًالجدً،ًإذاًتمًالتبليغًبهًأوًتمًمالحظتهً

لهذاًأوًتمًاإلبالغًعنهًمنًقبلًمتلقيًالتهديدًًأوًمنًطرفًثالثًعلىًعلمًبالتهديدً

حقيقاتًوًالتالسببًقدًانشأتًاإلجراءاتًوًالسياساتًلمساعدةًفريقًتقييمًالتهديدًفيً

هديدًإذاًاستنتجًفريقًتقييمًالتاإلستجابةًأليًتهديدًبأذىًأوًضررًللنفسًأوًاآلخرينً

أنًالتهديدً

معقولًفإنًالعواقبًللشخصًأوًاألفرادًالذينًيقومونًبهذاًالتهديدًمنًالممكنًأنًتتضمنً

ارجيةً،ً،ًوًلكنهاًليستًقاصرةًعلىً،ًتطويرًخطةًسالمةً،ًوًاإلحالةًإلىًالوكاالتًالخ

عواقبًعلىًمستوىًالمدرسةً،ًفصلًمنًالمدرسةً،ًتغييرًالمدرسةً،ًوًالطردًمنً

المدرسةًبحدًأقصىًعامًدراسيًكاملً

التهديد عن طريق الرسائل اإللكترونية

يجبًأنًيبلغًالطالبً،ًأوًالموظفينًأوًالمتطوعينًعلىًأيًتهديدًإلكترونيًينموًإلىًعلمهمًإلىً

مسؤوليًالمدرسةً

SP 6.134األمراض المعدية 

لديهًأنًكانًمعرضًإلىًأمراضًمعديةًمعينةًفإنهًيجبًعليهًأنًالً إذاًكانًالطفلًحالياً 

يحضرًإلىًالمدرسةًلمدةًمعينةًحسبماًتحددًإدارةًصحةًمتروً

SP S.117إيذاء األطفال و إهمالهم 

للقانًيموظفاليطلبًمنًتكفلًاإلدارةًالتعليميةًأمنًكلًطالبًفيًرعايتناً نونًبتقديمًتبعاً 

سوفًتبلغًمدارسًمتروبوليتانًناشفيلًأوًإهمالًًءتقريرًعنًأيًشبهةًبحدوثًأيًإيذا

إلدارةًًإيذاءالعامةًبتقريرًإنًحدثًأيًًإشتباهًبعمليةً إلدارةًشرطةًمتروبوليتانًوًأيضاً 

تنيسيًلخدماتًاألطفال

 

 

 

 

 للعامًالدراسيًًدليلًالطالبًوًالوالدين

http://www.mnps.org/


Sbop   SP 1.100الشكاوى 

يجبًأنًيتصلًأحدًالوالدينًبالمدرسًوًمديرًالمدرسةًلحلًأيًشكاوىًأوًمشاغلًقبلًأنً

يقدمواًشكوىًرسميةًإلىًمركزًمعلوماتًاألسرةًعلىًالرقمً

الزوار اآلخرينالوصي القانوني السلوك الُمعطل للوالدين

أولياءًاألمورًوًالزوارًحسبًالتقديرًالمنطقيًلمسؤوليًالمدارسً،ًيجوزًإلزامًالوالدين

اآلخرينًالذينًيُعطلًسلوكهمًالعملياتًاآلمنةًوًالنظاميةًفيًمبانيًالمدارس،ًبطلبًوً

لمبدأًعدمًًتأمينًإذنًللحضورًإلىًمرافقًالمدارس،ًوذلكًقبلًالزيارةًوإالًسيخضعون

وًيمنعونًمنًدخولًكافةًمنشآتًالمدارسZTًالتسامحًالمطلقً

عندماًتكونًالمدرسةًفيًحالةًإغالقًللتأمينًبسببًشأنًلهًعالقةًبتأمينًالمدرسةًأوًلهاً

علىًعالقةًبسوءًاألحوالًالجويةً،ًفإنًاألولويةًاألولىًهيًأمانًالطالبًوًالموظفينً

بزيارةًمبنىًالمدرسةًأنًيقومواًباتباعًإجراءاتًًنيقوموالذينًًناآلخريالوالدينًأوًالزوارً

الطوارئًتحتًتوجيهًموظفيًالمدرسةًحتىًتُرفعًحالةًالغلقًللتأمينًمنًالمدرسةً

يًفوًأثناءًفترةًالغلقًللتأمينً،ًلنًيسمحًأليًأحدًأنًيدخلًمبنىًالمدرسةًمنًالخارجً

نهًمنًالممكنًأنًتسمحًالمدرسةًبتوفيرًملجأًحاالتًالغلقًالمرتبطةًباألحوالًالجويةً،ًفإ

للذينًفيًالخارجًداخلًالمدرسةًحتىًيصبحًمنًالضروريًللعاملينًبالمدرسةًأنًيتخذواً
ملجاً 

SBO 1.104توزيع مواد مكتوبة 

إنًالمعلوماتًالتيًتوزعًمنًخاللًالمدرسةًعنًطريقًالكتيباتً،ًالمنشوراتً،ًأوًالنشراتً

مديرًالمدرسةًوًاإلخباريةً أوًمكتبًاإلتصاالتًفيًاإلدارةًإلخًيجبًأنًيوافقًعليهاًأوالً 

التعليميةًللمقاطعةً

IM 4. 108التأهل لأللعاب الرياضية  

التأهلًللمشاركةًفيًاأللعابًالرياضيةًفيًمدارسًمتروًتُديرهاًالجمعيةًالرياضيةً

ارةًالتعليميةًوًاللوائحًالرياضيةًوًحسبًسياسةًاإلدTSSAAلمدارسًتنيسيًالثانويةً

أوراقهمًمنًالمدرسةًالتيًًنيسحبوفإنًالطالبًالذينًالمتوسطةللمدارسًاإلعداديةً

التأهلًالرياضيًلمدةًعامًدراسيًواحدًً،ًوًحسبًقراراتًًًنيخسرواختاروهاًسوفً

TSSAAًيجبًأنًيقدمًالطالبًالمستنداتًالمطلوبةًلمكتبًالمدرسةًقبلًالمشاركةًفي

البرامجًالرياضيةًوًممارستهاً

IM 4.117اإلعفاء من اإلمتحانات 

طالبًالصفًالثانيًعشرًالمؤهلونًلإلعفاءًمنًاإلمتحاناتًالنهائيةًالًيمكنًإلزامهمًباخذً

تيًطالبًفيًالصفًالثانيًعشرًالثانويًالًيسمحًبأيًحالًمنًاألحوالًأنًيأاإلمتحان

إذاًإختارًطالبًفيًالصفًفيًيومًاالمتحانًلمعرفةًماًإذاًكانًمعفىًمنًاإلمتحانًأمًالً

الثانيًعشرًُمعفىًمنًاإلمتحانًأنًيأخذًاإلمتحانًستحسبًدرجاتًاإلمتحانًالتيًحصلً

إذاًكانًالطالبًمعفيًمنًعليهاًوًتوضعًفيًسجلهً

منًدرجةًستمثلًكلًتسعةًأسابيعاتهًعنًنهايةًكلًفترةًتقييمًاإلمتحانًفإنًدرج

لنًيُعفىًالطلبةًفيًالموادًالتيًتتطلبًأنًيجتازًالطالبًإختبارًنهايةًالتيرمًالدراسيً

يحددًاإلعفاءًمنًاإلمتحاناتًلطالبًالصفًالثانيًالدورةًالدراسيةًبأيًحالًمنًاألحوالً

لًدراسيًعشرًًعلىًحسبًكلًكورسًفيًكلًفص

IM 4.154الحياة العائلية و التوعية الجنسية 

لقوانينًالواليةًوًالقوانينًالفيدراليةًالتيًتحكمً لقدًوضعتًاإلدارةًالتعليميةًسياسةًوفقاً 

تدريسًمواضيعًمثلًالتعففًفيًممارسةًالجنسًوًاإلنجابً،ًوًالتوعيةًبمرضًنقصً

وسائلًمنعHIVًالمناعةًالمكتسبةًاإليدزً ،ًوًأيضاً  وًاألمراضًاألخرىًالتيًتنقلًجنسياً 

وًكيًيشاركًالطالبًفيًمثلًهذهًالدروسًالتيًتتمًخاللهاًمناقشةًمواضيعًجنسيةًالحملً

،ًيكونًعلىًالوالدينًالتوقيعًعلىًنموذجًإذنًيشيرًإلىًالموافقةًعلىًمشاركةًطفلهماً

SP 6.109حاالت اإلعفاء من الرسوم 

معتمدةًمنًمجلسًالتعليمًعلىًالموادًالمستخدمةًفيًيجوزًل لمدرسةًأنًتفرضًرسوماً 

وًيجوزًإعفاءًالطلبةًالمؤهلينًلغداءًالمعاملًوًقاعاتًالدراسةًالمختبرات

مخفضًالتكلفةًمنًهذهًالمصاريفًمجاني

SP 6.151الرحالت المدرسية الميدانية 

علىًالطالبًالحصولًعلىًإذنًللمشاركةًفيًالرحالتًالميدانيةًالُمنظمةًمنًقِبلًالمدرسةً

IM 4.146الصحة و العافية 

يحكمًالصحةًوًالعافيةًفيًالمدارسًالعامةً قدًوًللقدًقررتًالحكومةًالفيدراليةًقانوناً 

لهذاًالقانونًوًتشملًالنشاطاتًالبدنيةًوً وضعتًاإلدارةًالتعليميةًللمدارسًسياسةًوفقاً 

الخدماتًالغذائيةًعلىًأراضيًالمدرسةً

HIPAAالخصوصية  قانون

الذيًيغطيًمقدميًالرعايةًالطبيةHIPPAًيسمحًقانونًالخصوصيةً

درسةً،ًاألطباءًأوًأيًأنًيصرحواًبمعلوماتًصحيةًمحميةًحولًالطالبًلممرضيًالمً

مقدمًأخرًللرعايةًالطبيةًلغرضًالعالجًدونًأخذًالتصريحًمنًالطالبًأوًوليًأمرً

يمكنًللطبيبًمقدمًالرعايةًالصحيةًللطالبًأنًيناقشًالدواءًالخاصً الطالبً،ًمثالً 

بالطالبًأوًأيًإحتياجاتًطبيةًأخرىًمعًممرضةًالمدرسةًوًالتيًستقومًباألشرافًعلىً

لدواءهًوًتقديمًالرعايةًللطالبًبينماًيكونًالطالبًحاضراًُفيًالمدرسةًًأخذًالطالب

باإلضافةًإلىًذلكً،ًيمكنًلُمقدمًالرعايةًالصحية

أنًيقدمًورقةًالتطعيماتًمباشرةًإلىًممرضةًالمدرسةًأوًالشخصًالذيًينوبًعنًالمدرسةًً

يةًتطلباتًالقانونيةًللوالاللقاحاتًإذاًكانتًإحدىًالموًالموكلًلهًإستالمًسجالتًالتطعيمات

أنًيكونًلدىًالمدرسةًهذاًاإلثباتًقبلًإلحاقًالطالبًفيهاًوًيكونًوليًأمرًالطالبًقدًوافقً

CFR 164.512(b)(1)(viأنظرًإلىًالقانونًًعلىًتسليمًهذهًالمعلوماتً

IM 4.160سياسة إستخدام اإلنترنت والبريد اإللكتروني  

علىًإستخدامًأوالدهًلإلنترنتًوًالشبكاتًً يُطلبًمنًأيًوليًأمرًيريدًأنًيضعًقيوداً 

المعلوماتيةًأنًيُكملًوًيُوقعًعلىًنموذجًعدمًقبولًإتفاقيةًالتكنولوجياًفيًصفحةًأفضليةً

فشلكًفيًتكملةًوًوًيُرجعهًإلىًمدرسةًطفلهمًاإلنسحابًفيًالجزءًاألماميًمنًالدليلً

توقيعًنموذجًإختيارًعدمًإستخدامًالتكنولوجياًسيشيرًإلىًأنكًتسمحًالبنكًبإستخدامً

ستصدرًاإلنترنتًوًالشبكاتًاإللكترونيةًالخاصةًباإلدارةًالتعليميةًللمدارسً

الالئحةًكاملةالسياسة

 

 للعامًالدراسيًًدليلًالطالبًوًالوالدينً



إلىًأولياءًاألمورًوًسيتمًنشرهاًعلىًالموقعًاإللكترونيًالخاصًباإلدارةًالتعليمية

www.mnps.org/policies-and-proceduresًإنًإستخدامًالمصادر

التكنولوجيةًمنًقِبلًالطالبً،ًوًأعضاءًهيئةًالعاملينًأوًالزوارًإلىًمدارسًمتروًهوً

إمتيازًوًيخضعً

يكونًلجميعًقوانينًالواليةًوًللقوانينًالفيدراليةًوًسياساتًاإلدارةًالتعليميةًالمطبقةً

ةًإلنترنتًفيًنطاقًاإلدارالتالميذًمسؤلونًعنًإستخدامهمًًالتعليميًللكمبيوترًوًخدماتًا

التعليميةً

وكلًالمعلوماتًالتيًيتمًوضعهاًأوMNPSًًكلًالمصادرًالتكنولوجيةًالخاصةًبمتروً

نقلهاًأوًتشغيلهاًخاللًالمواردًالتكنولوجيةًالخاصةًبمتروًتخضعً

الًيتوقعًالطالبًأوًالموظفونًأوًألحكامًالقانونًالمطبقةًفيًالسجالتًالعامةً

المتعاقدونًمعًمدارسًمتروًأيًنوعًمنًالخصوصيةًعندًإستخدامهمًلمواردً

تكنولوجيةًأوًشبكةًإلكترونيةًتخصًمتروًأوًأيًنظامًقائمًبذاتهًأوً

تحتفظًاإلدارةًالتعليميًبالحقًفيًفحصً،ًوفقاًُلتقديرهاًالخاصً،ًأيًأيًجهازًآخرً

معلوماتً

وًتمًتشغيلهاًأوًالوصولًإليهاًعلىًأجهزةًالكمبيوترًالمملوكةًلمدارسًمتروًأوًقدًأنشأتًأ

يمكنًأنًيتمًالفحصًبعلمًشبكاتهاًأوًأيًمكونًآخرًفيًنظامًالمعلوماتً

أوًبدونًعلمًمسبقًللمستخدمًوًيمكنًأنًيتمًإجراءًالفحصًفيًالوقتًالحاليًأوًفحصً

تًالصلةًتاريخًالدخولًعلىًمواقعًمختلفةًأوًملفاتًذا

أوًأنشطةًالبريدًبمراقبةًاإلنترنتًوًالخدماتًاإللكترونيةًوMNPSًًيمكنًأنًتقومً

لنًيشتركًاإللكترونيًعندماًيكونًهناكًعملًشرعيًأوًإحتياجًفنيًللقيامًبذلكً

فيًإستخدامًغيرًمقبولًللمواردًالتكنولوجيةMNPSًًًمستخدميً

تيًقامًبهاًالطالبًإلىًالمدرسًالذيًكانًسوفًيقدمًتقريرًباإلنتهاكاتًالمزعومةًال

وًسيقومًالمدرسًأوًالموظفًيشرفًعلىًالطالبًفيًوقتًحدوثًاإلنتهاكًالمزعومً

المعنيًبتقديمًتقريرًإلىًمديرًالمدرسةًباإلنتهاكًالمزعومً،ًإلىًجانبًمساهمةًمناسبةً

قولًأنهًقدًحدثًإذاًوجدًبعدًالتحقيقًأنًهناكًيقينًمعمنًإدراةًتكنولوجياًالمعلوماتً

إنتهاكً،ًفإنًالمديرًسيفرضًعقوباتًوًالتيًمنًالممكنًأنًتتضمنًوضعًقيودًأوًتوقفً

مؤقتً

اإلنتهاكاتًالخطيرةًوًالمتكررةًلإلنترنتًأوًإلمتيازاتًإستخدامًاإلنترنتًللطالبً

أوًإستخدامًالبريدًاإللكترونيًيمكنًأنًتتسببًفيًالفقدانًالخدماتًاإللكترونيةًوً

الدائمًإلمتيازاتًاإلنترنتً،ً

وًالخدماتًاإللكترونيةًوًأوًالبريدًاإللكترونيً،ًوًيمكنًتطبيقًإجراءاتًتأديبيةًأخرىً

إذاًأساءًالطالبًًدليلًالطالبًوًالوالدينتتسقًمعًكتيبً

أوًالبريدًاإللكترونيًلخدماتًاإللكترونيةًوإذاًأساءًالطالبًاستخدامًاإلنترنتًأوًا

فهيًمخالفةًللقانونً،ًوًمثلًهذاًاإلستخدامًالسيءًيجبًأنًيقدمًبهًتقريرًإلىًالسلطاتً

المختصةًوًيمكنًأنًيعاقبًعليهًكجريمةًجنائيةً

التسجيلًفيًالمواقعًالشخصيةً،ًالمنتدياتًعلىًاإلنترنتً،ًكتابةًمشاركةًعلىًتويترً،ً

يسًوًلكنًلمثللًنصيةًوًاإلستخدامًالشخصيًلمواقعًالتواصلًاإلجتماعيةًإرسالًرسائ

علىً،ً الًيسمحًبدونًموافقةًصريحةًمنًهيئةFacebookًوMy Spaceًًقاصراً 

عالوةًعلىًذلكً،ًيحظرًعلىًالتدريسًالمسؤولةًعنًتدريسًالمقررًًالملتحقًبهًالطالبً

أيًمواقعًإلكترونيةًخارجًشبكةًمدارسًًفيMNPSًالطالبًمنًنشرً،ًأوًإستخدامًمواردً

متروبوليتانًناشفيلًالعامةًأوًمنًخاللًأيًوسائلًإعالمًإلكترونيةً،ًأيًموادًتُعرفًبهويةً

لقانونًالخصوصيةًوًالحقوقً الطالبًأوًتمدًبمعلوماتًمنًالممكنًأنًتعتبرًسريةًتبعاً 

FERPAالتعليميةًللعائلةً

IM 4.159طول اليوم المدرسي 

ًوًتتطلباليومًالمدرسيًُمصممًلتقديمًحصصًدراسيةًوًوجبةًالغذاءًفيًوقتًمحددً

دقيقةًاإلدارةًالتعليميةًمنًالطالبًقضاءًمدةًزمنيةًمحددةًفيًكلًحصةًدراسيةًوً

لتناولًوجبةًالغذاءً

Parent Involvement - IM 4.102

إنًمدارسًمتروبوليتانًناشفيلًالعامةًتدركًقيمةًوًأهميةًمشاركةًالوالدينًالمتبادلةًوً

مدعوانًكشركاءًفيًنًاالوالدالُمجديةًعلىًمستوىًالمدرسةًوًاإلدارةًالتعليميةً

مساعدةًجميعًالطالبًعلىًإكتسابًالمعرفةًوًالمهاراتًالالزمةًدونًالنظرًأوًإعتبارً

جنسًأوًوضعًإجتماعيًأوًإقتصاديًأوًإعاقةًجسديةًأوًعرقًأوًدينًأوًمعتقدًأوً

عمرًالوالدينً

SP 6.152سياسة إبالغ الوالدين 

إبالغهاًلجميعًاألهلMNPSًًتتضمنًهذهًالسياسةًالمعلوماتًالتيًيجبًعلىًمدارسً

علىًبموجبًقوانينًالواليةًوًالقوانينًالفيدراليةً وًهذاًيتضمنًوًلكنهًليسًقاصراً 

ًعلىًعواملًمختلفةًماًإذاً لخدماتًخاصةًبناء  كانًطفلكًمؤهالً 

بدونًمسكنً أوًمشردمثلًكونهًيتعلمًاللغةًاإلنجليزيةًأوًكونهًطفالً  متنقالً  أوًمهاجراً 

أوًحسبًمستوىًإنجازًالطالبًعلىًمستوىًًاموهوبًاطالبًذوًإحتياجاتًخاصةًأوًطالب

؛ًوًحقكًفيًطلبًاإلطالعTitle Iًًرنامجًتقييماتًالواليةً،ًأوًأنهًيحضرًمدرسةًتابعةًلب

علىًمؤهالتًالمدرسينًوًغيرهمًمنًالمهنيينًالمساعدينًلهمً

SP 6.114المظهر الخارجي 

ملزمونًبالتقيدًبنظامًالملبسًالخاصًبمدرستهمًأثناءًاليومMNPSًًجميعًطالبًمدارسً

وًسيؤديًمخالفةًًذلكًإلىًإتخاذًإجراءًتأديبيًفوريًالمدرسيً

BYOD) IM  4.173إحضار جهازك الخاص 

تقدمًالالئحةًالفرصةًلطالبًإلستخدامًاألجهزةًالتكنولوجيةًالخاصةًبهمًفيًمدارسًمتروً

يجبًأنًتنظمًالمدرسةًوًالمدرسينًالقواعدًالتيًعلىًالفصولوًحجراتًالصفً

ةًميأساسهاًسيستخدمًالطالبًالجهازًالتكنولوجيًالخاصًبهًلتلبيةًاألهدافًالتعلي

SP 6.148سياسة قيادة السيارات بالنسبة للطلبة 

علىًالطالبًاآلخرينًوً قيادةًسيارةًلشخصًالًًيحملًرخصةًقيادةًسيارةًتشكلًخطراً 

لقانونًالواليةMNPSًًالعاملينًفيًمدارسً وعلىًوًًأيًأشخاصًآخرينًوًتمثلًإنتهاكاً 

وMNPSًالطالبًأنًيتقدمواًبطلبًتصريحًتوقيفًسيارةًمعينةًعلىًأراضيًمدارسً

اإلستمارةيشملًالطلب

إثباتًوجودًرخصةًقيادةًصالحةًحاليةًمنًواليةًتينيسيً

وًيشملًالمسؤوليةًمحددًبموجبًقانونًالواليةإثباتًوجودًالتأمينًاإللزاميً

خرينًالشخصيةًوًضررًالملكيةًلآل

إثباتًًملكيةًالسيارةًالتيًسيتمًتوقيفهاًعلىًأراضيًالمدرسة

إثباتًمنًمالكًالسيارةًوًأنًالسائقًيحملًتغطيةًكافيةًللتأمينًالخاصًبالعربةًً

 للعامًالدراسيًًدليلًالطالبًوًالوالدين

http://www.mnps.org/policies-and-procedures


وًبدونًتصريحًتوقيفًأوًتصريحًصالحًلزائرً،ًتخضعًالسيارةًللسحبًعلىًنفقةً

ًسيتحملًمالكوًيجوزًللوالدينًالمطالبةًبالسيارةًبموجبًإثباتًبملكيتهاًصاحبهاً

وعلىًجميعًالزوارًتوقيفًسياراتهمًفيًالسيارةًكافةًتكاليفًسحبًالسيارةًوًحجزهاً

زًتصريحًصالحًبإيقافًالعربةًأوًإبراالمواقفًالمخصصةًللزوارًو

SP 6.101سجالت الطالب 

كماًيجوزًللطالبًيجوزًلوليًأمرًالطالبًاإلطالعًعلىًسجالتًالطالبًعندًالطلب

وًيفرضًرسومًماليةًعندًإعطاءًسنةًأنًيطلبواًسجالتهمًالخاصةفوقًسنًالـ

حسبًنسخةًمنًسجالتًالطالب إنًسريةًالمعلوماتًالخاصةًبالطلبةًمحميةًدائماً 

وًالًيتمًإصدارًالمعلوماتًدونًًأخذًموافقةًالوالدينFERPAًًًًقانونً

SP  6.153اإلدمانسياسة إساءة إستخدام المواد المخدرة 

بجوًمالئمًلدعمًهؤالءًالطالبًالذينًيسعونًإلىًالحصولًعلىMNPSًًتحتفظًمدارسً

وعلىًالوالدينًالذينًيشتبهانًبتعاملًابنهماًمعًمشاكلًلًمتعلقةًبإدمانًالموادًعالجًلمشاك

 the Office ofمكتبًتعليمًالوقايةًمنًالمخدراتمتعلقةًبإدمانًالموادًاالتصالًبـ

Drug EducationًًعلىًالرقمINFO (-8683

SS  3.118النقل 

المدرسيةًهوًخدمةًمقدمةًلكلًمدارسًساتاألتوبيالنقلًعنًطريقًالحافالتً

بوصفهاًوظيفةًمنًالنظامًالمدرسيً،ًمتروبوليتانًناشفيلًالعامةًوًالمناطقًالتابعةًلهاً

كلًاألنظمةًوًالقواعدًالمتعلقةًبتوقعاتًسلوكًالطلبةًتنطبقًعلىًالطالبًبينماًيركبونً

MTAًًوًتوفرًشركاتًاألتوبيسًالعامًمنًوًإلىًالمدرسةًاألتوبيسالحافلةًالمدرسيةً

شراكةًمعًالنظامًالمدرسيً

ًنيستخدمووًالذينًإلىًبطاقاتًركوبًالباصًالمجانيةًللطالبًفيًالصفوفًمنً

يحقًلكلًطالبًمدارسًمتروًالحافالتًالعامةًللذهابًإلىًالمدارسًالتيًاختاروهاً

الذينًاختارواًأنًالًيحضرواًاستخدامًًخدماتًالنقلًفيًمدارسًمتروًفيماًعداًالطالبً

نً،ًوًالذينًتمًنقلهمًألسبابًتأديبيةًأوًالذيًفيهاًنيسكنوالمدارسًالتيًتتبعًالمناطقًالتيً

يحقًللطالبًذويًاإلحتياجاتًطردواًمنًالمدرسةًمنًأجلًمخالفتهمًللقواعدًالمدرسيةً

ًيةًالخاصةًبهممميزاتًنقلًإضافيةًكماًيحددًفيًخطةًالتعليمًالفرداإلعاقاتالخاصةً

IEP

SP 6.133نقل الطالب إلى منشأت طبية 

،ًسيتمًاالتصالMNPSًًفيًحالًوقوعًحالةًطارئةًتتضمنًاإلصابةًفيًحرمًمدارسً

بخطًالطوارئً الطوارئًماًإذاًكانًيجبًنقلًالطالبًإلىًًوموظفوًسيقررًفوراً 

أوًالوصيًالقانونيً،ًلكنًوًسيتمًبذلًكلًجهدًلالتصالًبأحدًوالديًالطفلًمرفقًطبيً

فيًحالةًتعذرًاالتصالًبوليًاألمر،ًسيتمًالتمسكًبنقلًالطفلًإلىًالمنشأةًالطبيةًليتلقىً

طارئا ً ليستًمسؤولةًعنًالتكاليفًالمرتبطةًبالنقلMNPSًًوًمدارسًالطالبًعالجاً 

الطارئً

 SP 6.156سياسة و إجراء االختيار البديل لمدرسة غير آمنة 

SPp 6.112و

الطالبًالذينًيحضرونًمدارسًإبتدائيةًأوًثانوية

،ًأوًالطالبًالذينًيقعونًغيرًآمنةًوتكونًُمعرفةًمنًقبلًالواليةًعلىًأنهاًمدرسةً

ضحيةًلجريمةًعنفًبينماًيكونونًفيًأوًعلىًأراضيًأوًممتلكاتًتابعةًللمدرسةً،ً

تابعةًلنفسًاإلدارةًيجبًأنًيُعطىًلهمًاإلختيارًبالتسجيلًفيًمدرسةًأخرىًتكونً

يجبًأنًتتوفرًالمواصالتًلهؤالءًالطلبةًالذينًيكونواًمؤهلينًوًقررواًالتعليميةً

تغييرًالمدرسةًمنًقبلًاإلدارةًالتعليميةًلبقيةًالعامًالدراسيً

IM 4.105المتطوعون و الزوار في المدرسة 

ًوًتقديرًالدورًالذيًيقومًبهالزوارًمرحبًبهمًفيًمدارسناًولكنًعليهمًإحترامًبيئةًالتعلمً

علىًكلًوًأمنًكلًالطالبًوًالعاملينًفيًالمدرسةًًسالمةمديرًالمدرسةًليتأكدًمنً

الزائرينًأنًيقدمواًبطاقةًهويتهمًوًيوقعواًفيًالورقةًالخاصةً

يجبًأنًيسجلًالمتطوعينًبتوقيعًالزائرينًقبلًأنًيستلمواًبادجًالزائرينً

www.schoolvolunteers.orgاسمائهمًفي

 التصاريح المتعلقة بالسياسات
بعضًالتصاريحًإلزاميةًلكيًيشاركًالطالبًفيًبعضًالنشاطاتًالمتعلقةًبالمدرسةً

أولياءًاألمورً،ًيرجىًاإلشارةًفيًنموذجًالتصريحً

ماًإذاًكانًالطفلًلديهًالتصريحًبالمشاركةً

وسائل اإلعالم المطبوعة و الرقمية

أوًالصورًالفوتوغرافيةًوMNPSًلنًتنشرًالوسائلًاإلعالميةًالتاليةًوًالتابعةًلمدارسً

أوًاألشرطةًالسمعيةًأليًطالبًيمكنًالتعرفًعلىًهويتهًبدونًإذنًأشرطةًالفيديوًو

خطيًمنًوليًأمرًالطالبًالقانونيً

المنشوراتًاإللكترونيةًوًوسائلًالتواصلًاإلجتماعيًالخاصةًبمدارسًمتروً

Children First،مدوناتًالمدارسً،ًاألطفالًأوالً 

ملًمنشوراتًالتسوبقًوًًالمنشوراتًالميدياًالمطبوعةًالتابعةًلمدارسًمتروً،ًوًتشً

اإلعالميةً

مواقعًالتواصلًاإلجتماعيًالغيرًتابعةًلمدارسًمتروًًوًالمنشوراتًعلىًاإلنترنتًوًً

تشملًشركائناًمنًالمجتمعً

وسائلًاإلعالمًغيرًالتابعةًلمتروً،ًوًتشملًقنواتًاألخبارًالمحليةً،ًالجرائدًوًأيًً

مصادرًلألخبارً

اإلذنًأوًرفضهًمنًخاللًنموذجًالتصريحًعنًطريقًنموذجًاإلذنًوًالموجودًيمكنًإعطاءً

مصادرًوسائلًاإلعالمًالخارجيةًغيرًالتابعةًفيًالجزءًاألماميًلدليلًالطالبًوًالوالدينً

لمدارسًمتروًستكونًعلىًعلمًبالطالبًالذينًليسًلديهمًموافقةًخطيةًعلىًالنشرً

التجنيد للجيش

للقانونًأنًتوفرًمعلوماتًاالتصالًالتجنيدًالعسكريً يتطلبًمنًمدارسًمتروًًطبقاً 

ال إبطالبًالمدارسًالثانويةًالذينًأوشكواًعلىًبلوغًالسنًالمؤهلًللخدمةًالعسكريةً

يرجىًالتأكيدًعلىًطلبًأحدًالوالدينًمنًاإلدارةًالتعليميةًعدمًتقاسمًهذهًالمعلوماتًًإذا

إذنكًبالكشفًعنًإسمًطفلكًوًمعلوماتًاالتصالًبهًلمجندًعسكريًفيًنموذجًالتصريحً

إالًإذاًرفضتًالكشفًعنًالمعلوماتً،ًفذلكًيعنيًأنهًفيًالجزءًاألماميًمنًهذاًالدليلً

سيتمًشملًمعلوماتًطفلكً
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الفحوصات الصحية

MNPSًحسبماًتتطلبًواليةًتينيسيً،ًتوفرًمدارسًالفحوصاتًالصحيةً

فحوصاتًللسمعًوًالنظرًعلىًمستوياتًدرجاتًصفوفًمعينةًفيًكالًمنًالمدارسً

تقديمًًفحوصاتًإضافيةًفيًمواقعًالمتوسطةاإلبتدائيةًوًاإلعداديةً يمكنًأيضاً 

الصحةًالمدرسيةًالمنسقةًفيًالمدارسًاإلبتدائيةًوًاإلعداديةًوًالثانويةًمثلًالطولًوً

الوزنًوًالضغطًالدمً

منًإعطائكًالتصريحًلعملًالفحوصاتًعلىًنموذجًالتصريحًفيًالجزءًدًكتأمنًفضلكً

سنشملًطفلكًعندًعملًالفحوصاتًًإالًإذاًرفضتًالتصريحً،األماميًمنًالدليلً

المتاحة

برنامج مكتبات بال حدود

إنًالمكتباتًبالًحدودًهوًمجهودًمشتركًبينًمكتباتًناشفيلًالعامةًوًمدارسًمتروً

ناشفيلًالعامةًوًمكتبًالعمدةًبهدفًتحسينًوًتعزيزًمكتباتًالمدرسةًوًتسهيلًالوصولً

المجهوداتًالشرائيةًللمكتبةًوًالمجموعاتًفهوًيجمعًبينًإلىًمواردًالمكتباتًالعامةً

وDVDًًالموجودةًبجميعًالتنسيقاتًالُمحدثةًمثلًالكتبًاإللكترونيةًوًمشغالتًالـ

يمكنهمًإلىًطالبًمتروًللصفوفًمنًمشغالتًالكتابًالواحدًاإللكترونيةً

مًيمكنهاستعارةًموادًأوًكتبًمنًالمكتباتًالعامةًوًيطلبونًأنًيستلموهاًمنًمدرستهمً

إرجاعً أيضاً 

يعاملًرقمًهويةًالطالبًعلىًأنهًاألشياءًالمستعارةًمنًالمكتبةًالعامةًإلىًمكتبةًالمدرسةً

رقمًبطاقةًالمكتبةًالعامةًللطالبًوًالذيًيجعلًمصادرًالمكتباتًالعامةًمتاحةًللطالبً

لهًفيًًحسابًإنشاءستقومًمكتباتًناشفيلًالعامةًباإلطالعًعلىًمعلوماتًالطالبًوًً

المكتبةًوًالمحافظةًعليهً

أنًيطلبواًأشياءًمنًمجموعةًاألطفالًفيًمكتباتًالصفوف يستطيعًطالبًً

ةًفيًأشياءًمنًالمكتبيمكنًللطالبًأنًيستعيرواًإلىًثالثةًموادناشفيلًالعامةًفقطً

المرةًالواحدةًوًلنًيتمًتحصيلًرسومًتأخيرًأوًفقدانًالموادًالمكتبيةًمنهمً

سياساتًالتداولًالموضوعةًمنًقبلًمكتباتًًنسيتبعوإلىًالطالبًفيًالصفوفً

عليهاًبالرسومًالُمعتادةًحاسبًيكافةًالموادًالضائعةًأوًالتالفةًسوفًناشفيلًالعامةً

للمكتبةًوًيجبًسدادهاًإلىًمكتبةًناشفيلًالعامةً

اشفيلًالعامةً،ًفيمكنهًأنًيوقعًإذاًأرادًوليًاألمرًأنًيستبعدًًطفلهًمنًبرنامجًمكتباتًن

علىًنموذجًاإلنسحابًمنًبرنامجًمكتباتًبالًحدودًفيًصفحةًالتصريحاتًفيًصفحةً

فشلكًفيًتكملةًوًتوقيعًنموذجًاإلنسحابًاألفضليةًضمنًالصفحاتًاألماميةًمنًالدليلً

منًبرنامجًمكتباتًبالًحدودًسيشيرًإلىًأنًالطالبًلديهًتصريحًبالوصولًإلىًبرنامجً

مكتباتًبالًحدودً

التكنولوجيا

سيسمحًللطالبًبإستخدامًاإلنترنتًوًالبريدًاإللكترونيًفيًالمدرسةًإالًإذاًوقعًوالديهمً

وًالتيًتقعًفيًصفحةًأفضليةًاإلنسحابًًنموذج اإلنسحاب من إستخدام التكنولوجياعلىً

ولًتقييدًوصنىًسيتمنًبعضًالمميزاتًوًتقعًفيًالصفحاتًاألماميةًمنًالدليلًحتىً

مًبقراءةًمنًفضلكًقابنهمًإلىًاإلنترنتًوًالشبكةًاإللكترونيةًلإلدارةًالتعليميةًللمقاطعةً

وًقمًبتقريرًفيماًإستخدامًاإلنترنتًوًالبريدًاإللكترونيًفيًالصفحةًاألجزاءًالتاليةً

إذاًكنتًترغبًفيًمنعًطفلكًإذاًكنتًترغبًفيًأنًتقيدًوصولًطفلكًإلىًاإلنترنتً

منًالوصولًإلىًاإلنترنتًفيًالمدرسةً،ًقمًبتكملةًنموذجًاإلنسحابً،ًوًالذيًينبغيًأنً

يوقعهًكلًمنًالطالبًوًوليًاألمرًقبلًإعادتهًإلىًمدرسًطفلكً

خدمات العمل اإلجتماعي المدرسي

إنًإدارةًالعملًاإلجتماعيًً.ًتوجدًالخدماتًاإلجتماعيةًفيًكلًمدرسةًمنًمدارسًمترو

فيًبعضًاألوقاتًعدةًالطلبةًأنًيصلواًإلىًأعلىًتحصيلًأكاديميًممكنًملتزمةًلمسا

يوفرًاألخصائيينًاإلجتماعيينًفيًتكونًهناكًمشاكلًشخصيةًتتداخلًمعًتعلمًالطالبً

ًكلًالسجالتالمدرسةًإستشاراتًمجانيةًللطالبًخاللًاليومًالمدرسيًفيًنفسًمدرستهمً

إلجتماعيًتحفظًفيًسريةًتامةًفيماًعداًماًهوًُملزمًالمتعلقةًبجلساتًالطالبًمعًاألخصائيًا

منًقبلًالقانونً

الوصيًأنًيُستبعدًطفلهًمنًخدماتًالعملًاإلجتماعيًالمدرسيً،ًإذاًأرادًوليًاألمر

فيمكنهًأنًيوقعًعلىًنموذجًاإلنسحابًمنًبرنامجًالخدماتًاإلجتماعيةًفيًصفحةً

فشلكًفيًتكملةًوًتوقيعًنموذجًاإلنسحابًمنًاألفضليةًفيًالصفحاتًاألماميةًمنًالدليلً

خدماتًالعملًاإلجتماعيًالمدرسيًًسيشيرًإلىًأنكًتسمحًالبنكًبمقابلةًاألخصائيً

اإلجتماعيًالمدرسيًفيًمدرستهً

 الالعنصرية/ بيان عدم التمييز
ً،ًإنًمدراسًمتروبوليتانًناشفيلًالعامةًالًتميزًعلىًأساسًالعرقً،ًالدينً،ًالعقيدةً،ًالنوع

الهويةًالجنسيةً،ًالتوجهاتًالجنسيةً،ًاللونً،ًبلدًالمنشأً،ًأوًالسنً،ًأوًاإلعاقةًًفيًتشغيلً

برامجهاًأوًفيًخدماتهاًأوًأنشطتهاًأوًتوفيرًالوصولًإلىًبرنامجًالكشافةًللبنينًوً

الًتميزًفيًالتعيينًوًممارساتMNPSًًًإنًمجموعاتًالشبابًالمعينةًًاألخرىً

التوظيفً

 ام بالحقوق المدنيةاإللتز
تلتزمًمدارسًمتروًبضمانًأنًكلًالطالبًوًالبالغينًيعطونًالفرصةًللتعلمً،ًوً

المشاركةًوًالعملًفيًبيئةًخاليةًمنًالتعصبًمنًخاللًاإللتزامًبالقوانينًالتاليةً

الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 

منًالتعصبًعلىًأساسًالعرقً،ًالمنشأTitle VI of the Civil Rightsًًًيمنعًهذاًقانونً

األصليًـًاللونًـًوًاألثنيةً

الباب التاسع من قانون الحقوق المدنية لعام 

البابًالسادسًيمنعًالتمييزًعلىًأساسًالجنسً

،ًأوًلديكًأسئلةً،Title VI or Title IXًًإذاًكنتًتريدًتقديمًشكوىًبخصوصًالقانونينً

منًفضلكًأتصلًبـً

Title VI & Title IX Coordinatorمنسقًالقانونينً

Bransford Avenue

Nashville, TN 37204

Email:civilrightscomplaints@mnps.org

رقمًالتليفون
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من قانون  Title IIـ و  من قانون إعادة التأهيل لعام القسم 

األمريكيين الذين لديهم إعاقة لعام 

منًقانونTitle IIًًـًوًًمنًقانونًإعادةًالتأهيلًلعامًيحظرًالقسمً

التمييزًعلىًأساسًاإلعاقاتًاألمريكيينًالذينًلديهمًإعاقةًلعامًً

،ًأنهًأيًشخصًمؤهلًفيًمنًقانونًإعادةًالتأهيلًلعامًينصًالقسمً

الوالياتًالمتحدةًاألمريكيةًفيماًعداًإعاقتهًوًبسببهاًفقطًالًيحرمًمنًالمشاركةًأوًالرفضً

إلىًأيًتمييزًفيًإطارًأيًبرنامجًأوًنشاطًيتلقيًمساعداتًًمنًالمميزاتًأوًًأنًيتعرض

ماليةًفيدراليةً

األفرادًمنًقانونًاألمريكيينًالذينًلديهمًإعاقةًلعامTitle IIًًيحميًًلقسمً

ذويًاإلعاقةًمنًالتمييزًعلىًأساسًاإلعاقةًفيًالخدماتً،ًوًالبرامجًوًاألنشطةً

لمحليةًالتيًتقدمًمنًقبلًالواليةًوًالحكومةًا

مالحظة

وADAًًستتيحًمدارسًمتروًاألسماءًوًعنوانًالمكاتبًالخاصةًبمنسقًبرنامجًالـً

منسقًالقسمً

منًالممكنًأنًتشملًإشعاراتًاإلدارةًالتعليميةًاألوليةًوًالمستمرةًرسائلًوًنشراتً

وًتوزيعًمذكراتًأوًأيةًرسائلًخطيةًأخرىًنًيالموظفإخباريةًوًكتيباتًالطالبًوً

إجراءات الشكوى المتعلقة بالقسم 

عمليةًالتظلمًالغيرًرسميًوًعمليةًالتظلمًالرسميلتقديمًالشكوىًنًاعمليتهناكً

يستطيعًأيًشخصًأنًيستخدمًاإلجراءاتًالغيرًعملية التظلم غير الرسمية

رسميةًلتقديمًالتظلمًأو

إستخدامًعمليةًالشكوىًالغيرًلحلًشكاوىًعنًالتعصبًإزاءًاإلعاقةً ليسًمطلوباً 

وليًاألمرًوًيناقشًالشكوىرسميةًًقبلًتقديمًتظلمً يشجعًأنًيتقابلًأوالً 

فيًالمدرسةًأوًالمدرسًأوًمديرًالمدرسةًالمعنيًبهدفًمعًمنسقًمنًبرنامجً

حلًالمسئلةًعلىًوجهًالسرعةًوًبشكلًغيرًرسميً،ًإذاًلمًتحلًالمشكلةًبمقتضىً

جتماعً،ًأوًإذاًأرادًصاحبًالشكوىًأنًيتجنبًعمليةًالشكوىًالغيرًرسميةً،ًهذاًاإل

فإنهًيمكنًلوليًاألمرًأنًيقدمًتظلمً

سيقومًمنسقًاإلدارةًالتعليميةًبسماعًالشكوىًبخصوصًعمليةًالشكوىًالرسميةً

إلىًالقسمً أوًكتابياً  منًالممكنًأنًتقدمًشكوىًالتمييزًبسببًاإلعاقةًإماًشفهياً 

ًسريعاًيحققًحالالمنسقًالمختصًفيًاإلدارةًالتعليميةًوًالذيًسيحاولًأنً

وADAًًقانونًًبموجبًًةمحظورالفعالًارتكابًاألللشكاوىًالتيًتزعمًًمنصفاوً

كالًمنًالمشتكيًوًالمشتكىًبحقهًسيتاحًلهمًالفرصةًلتقديمًالشهودًوًًالقسمً

منًخاللًردًًكتابيًً،ًإلىًسيستجيبًالمنسقًللشكاوىًفيًخاللًالدالئلً يوماً 

جانبًمعلوماتًعنًإجراءاتًالتظلمًفيًالمستقبلًًالتيًمنًالممكنًأنًيتبعهاً

عنًالحلًالذيًقدمهًالمنسقً المشتكيًإذاًلمًيكنًراضياً 

عملية اإلستئناف

،ًفيمكنهًأنًإذاًأرادًوليًاألمرًأنًيطعنًعلىًقرارًمنسقًاإلدارةًالتعليميةًلقانونً

ًًًبطلبًاإلستئنافًإلىًالمديرًالتنفيذيًلخدماتًالدعمًأوًالشخصًالذيًايقدمًبياناًموقع

الرئيسًينوبًعنهًخاللًعشرةًأيامًبعدًاستالمًردًمنسقًاإلدارةًالتعليميةًللقسمً

التنفيذيًلخدماتًالدعمًأوًمنًينوبًعنهًسيعقدًمقابلةًمعًكلًاألطرافًالمتورطةًوًصياغةً

علىًالتظلمًفيًخاللًنتيجةًوًالردًك يوماً تابياً 

،ًستتخذًالمدرسةًخطواتًلمنعًتكرارًأيًمنًالمضايقاتًوًتصحيحًتأثيرً إذاًكانًهذاًمناسباً 

ًاآلخرينالتعصبًأوًالتميزًالناتجًعنهًعلىًالطالبًأوً

للمشتكيًأنًيقدمًشكوىًلوزارةًالتعليمًفيًناشفيلً،ًمكتبًالحقوقًالمدنيةً،ًفيً يمكنًأيضاً 

أيًوقتًقبلًأوًأثناءًإجراءاتًالتظلمًالساريةً

إلىTitle IIًًأوًينبغيًأنًتقدمًالشكاوىًوًاألسئلةًالمتعلقةًبالقسمً

Shree Walker

منسقً

Bransford Avenue

Nashville, TN 37204

Email:shree.walker@mnps.org

رقمًالتليفون

Henry Flenory

ADA Title II Coordinator 2601 

Bransford Avenue

Nashville, TN 37204

Email:henry.flenory@mnps.org

رقمًالتليفون

الرابطًالخاصًبسياسةًمدارسًمتروًبشأنًًالبلطجةًوًالتحرشً

http://www.mnps.org/policies-and

procedures/2016/7/19/sp-6110-bullying-cyber- bullying-

discrimination-intimiation-harassment-and- 

hazing?rq=bullying%20and%20harassment

الرابطًالخاصًباإلبالغًعنًالبلطجةًوًالتحرشًفيًمدارسًمتروًً

http://www.mnps.org/policies-and

procedures/2016/7/19/spp-6100-reporting

and-investigating-bullying-cyber-bullyzing- 

harassment-discrimination-intimidation-and- 

hazing?rq=bullying%20and%20harassment

لمزيدًمنًالمعلوماتًعنًحقوقًوًخدماتًالطالبًيمكنكًاإلتصالًبـوزارةًالتعليمًفيًتنيسي

Andrew Johnson Tower

James Robertson Parkway 

Nashville, TN 37243

رقمًالتليفون

www.state.tn.us/education

 للعامًالدراسيًًدليلًالطالبًوًالوالدينً
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mailto:henry.flenory@mnps.org
http://www.mnps.org/policies-and-
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لمزيدًمنًالمعلوماتًعنًإشعارًعدمًالتعصب/ًالتمييزً،ًقمًبزيارةًموقعناًاإللكترونيً

https://wdcrobcolp01.ed.gov/CFAPPS/OCR/contactus.cfmًً

منًأجلًالوصولًإلىًالعنوانًوًرقمًالتليفونًلمكتبًالحقوقًالمدنيةًالذيًيخدمًمنطقتكًأوً

1ً-421ً800ًً-3481اتصلًعلىًالرقمً

الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 

األفرادًمنًالتمييرًفيًالتوظيفًعلىًأساسًالعرقً،ًوًاللونً،ًوTitle VIIًًيحميًقانونً

الدينً،ًوًالجنسً،ًوًكذلكًالمنشأًاألصليً

أوًلديكًأسئلةًبخصوصًالتمييرTitle VIIًًًإذاًأردتًأنًتقدمًشكوىًبخصوصًالقانونً

فيًالتوظيفً،ًمنًفضلكًاإلتصالًبـً

Scott Lindsey

Director, Employee Relations 2601 

Bransford Avenue

Nashville, TN 37204

Email:scott.lindsey@mnps.org

رقمًالتليفون

إنًمدارسًمتروًًناشفيلًالعامةًملتزمةًبالحفاظًعلىًممارساتًتعليميةًوًتوظيفيةًوً

خدماتًوًبرامجًوًأنشطةًمنصفةًوًالتيًيمكنًالوصولًإليهاًوًالمستخدمةًمنًقبلً

وًلمزيدًمنًالمعلوماتًبخصوصًقانونًاألمريكيينًأشخاصًمؤهلينًلديهمًإعاقاتً

الذينًلديهمًإعاقاتً

ADAتًاإللتزامًوًالتظلمًمنًفضلكًارجعًإلىًوًإجراءاSBO 1.103

 للعامًالدراسيًًدليلًالطالبًوًالوالدين

mailto:scott.lindsey@mnps.org


السلوك    



اإلستجابات للسلوك التدريجي

السلوكًالتدريجيًهوًنهجًيعنيًبالطفلًككلًوًهدفهًتدريسًاألطفالًعنًطريقًتلبيةً

تدركًمدارسًمتروًأنًهناكًإحتياجاتهمًالسلوكيةً،ًاإلجتماعيةً،ًالعقليةًوًًالعاطفيةً

هدفناًهوًتوفيرًالدعمًالعديدًمنًالعواملًداخلًوًخارجًمبنىًالمدرسةًتوثرًعلىًطالبناً

لخدماتًالتيًيكونًطالبناًوًأسرهمًفيًإحتياجًلهاًوًالتعاملًمعًهذهًاإلحتياجاتًوًوًا

وقايةًالطالبًمنًالوقوعًفيًاإلجراءاتًالتأديبيةً

 تعزيز عالقات إيجابية

ناًوًعندماًتخلوًمجتمعاتتُظهرًاإلبحاثًأنًالعالقاتًاإليجابيةًتساعدًاألطفالًعلىًالتعلمً

مدارسناًوًبيوتناًمنًالخوفًوًالغضبًوًالمسبباتًاألخرىًللتشتيتًينموًوًيتطورً

نحنًنعرفًأنهًمنًالمرجحًأنًينجحًالطالبًعندماًيشعرونًأطفالناًعلىًنحوًأفضلً

فيًمجتمعهمًوًيكونواًأقلًعرضةًللتصرفًبطريقةًتتسببًفيًًاآلخرينباإلتصالًب

لمزيدًمنًالمعلوماتًفيًهذاًالموضوعًأرجعواًإلىًالمرجعًاآلتيًسةًتعطيلًبيئةًالمدر

Bonnie Bernard’s “Fostering Resiliency in Kids” and Robert 

Blum’s “A Case for School Connectedness,” Educational 

Leadership, April 2005

 نصائح لتهدئة صراع

باهتمامًمخلصًلخلقًعالقاتًإيجابيةًبينًأظهرًلطفلكًأنكًتتفهمً انصتًجيداً 

ستصبحًبعدًذلكًالثقةًهيًأساسًالنجاحًاألكاديميًوًحلًًاآلخرينطفلكًوً

للصراعً

نًأخبرنيًأكثرًعأوًماذاًكانًذلكًبالنسبةًلكً؟قلًمثالً اسألًأسئلةًمفتوحةً

يساعدًاألطفالًأنًًوالًأوًنعمهذاًسيعطيكًإستجاباتًأكثرًمنًذلكً

يخبروكًبقصتهمً

شدًإنتباهًاإلنسانًالغاضبًإستخدامًأسلوبًاإلنصاتًاإلنعكاسيًعندًالتدخلًفيًنزاعً

الًدعًاألطفبأنًتقومًبإنعكاسًمشاعرهًالتيًتسمعهاًبطريقةًليسًبهاًإصدارًلألحكامً

قلًفقطًماًيكفيًلمساعدتهمًيقومونًبإلقاءًالقصةً

استخدمًاألسئلةًالمفتوحةًوًاإلنصاتًلىًحلًمشكلةًالنزاعاتًساعدًطفلكًع

ثقًأنهًعنًطريقًاإلرشادً،ًسيتمكنًمنًتحديدًالتمعنيًعلىًالتفكيرًفيًماًحدثً

حلًينفعً

 مهارات و إستراتيجيات لبناء عالقات إيجابية

توصيلًالفهم

تنظيمًأوًهيكلةًالمهامًلتحقيقًالنجاحً

بطريقةًإيجابيةتعزيزًالسلوكً

وضعًالقواعدً،ًالحدودًوًالعواقب

خلقًبيئةًآمنةًوًمليئةًبالثقة

المحافظةًعلىًالحيادية

استخدامًلغةًغيرًصادرةًلألحكام

اإلستجابةًفقطًعندماًيكونًهناكًإحتياجًلذلك

المحافظةًعلىًالهدوءًفيًالمواقفًالمتوترة

وهمًعلىًدرايةًوًمراعينًللسالمةالتنفيستشجيعًالناسًعلىً

اإلنصاتًاإلنعكاسياإلستماعًوًتكرارًماًيقولهًاألطفالً

ًاإلنصاتتعريفًوًوضعًعنوانًللمشاعرًوًالقيمًوًالموضوعاتًالتيًيتعينًحلهاً

االستراتيجي

اسألًأسئلةًمفتوحة

علىًإستخدامًالطريقةًاإليجابيةًلحلًالمشاكلًاآلخرينمساعدةً

 ممارسات مدرسية لبناء عالقات إيجابية

يحتاجًالطالبًأنًيتعلمواًأنًيتواصلواًمعًبعضهمًالبعضًبطرقًالدردشةًاليوميةً

منًسجالتًمنًالتوقيفًعنًالذهابًإلىً تساعدهمًفيًأنًيبنواًعالقاتًصحيةًبدالً 

إنًالدردشةًاليوميةًمصممةًحولًالتصنيفاتًاألساسيةًوًالمدرسةًأوًالقبضًعليهمً

العملًفيًدوائرًمنًالحوارً،ًيبنيًالمعلمينًوًالمهاراتًالعاطفيةًوًاإلجتماعيةً

العاملينًفيًالمدرسةًتواصلًمفتوحًحتىًيستطيعواًأنًيتكلمواًحولًالموضوعًوً

حلًالمشكالتًقبلًأنًتتصاعدًإلىًعنفً

ردشةًاليوميةًمتاحةًمنًمركزًالمؤتمراتًالمجتمعيةًمزيدًمنًالمعلوماتًعنًالد

www.communityconferencing.orgعلىًالموقعًاإللكتروني

اإلجتماعاتًالصفيةًحيثًالمدرسًوًكلًالطالبًيجتمعونًاإلجتماعًالصباحيً

عادةًلهدفًمنًهدفينً فيًلبناءًمجتمعًفيًوقتًسالمًأوًحلًنزاعًمعاً 

وًهذاً إجتماعاتًالصباحً،ًيجلسًالطالبًفيًدائرةًوًيقومونًبعملًأنشطةًسوياً 

توفرًيساعدًفيًبناءًالرعايةًبعضهمًالبعضًفيًالمجموعةًوًبينًاألفرادً

اإلجتماعات

واًوًهمًيأتونًليرإليجادًأرضيةًمشتركةمكانًللطالبًلفهمًالمعنىًالحقيقيًً

العنصرًاألساسيًاألهمًفيًالرعايةًوًيحتملواًوًيقدرواًطرقًبعضهمًالبعضً

اإلهتمامًالذيًيساعدًفيًهذهًالعمليةًهوًالرغبةًاألصيلةًلألستماعًباهتمامً

يتقابلًالطالبًفيًمجموعاتًصغيرةًمعًإستشاريًبالغًًالسنًمستشاريًالطالبً

علىًتنميةًالشخصيةًوًالتنميةًالمدنيةًًكلًيومًأوًمراتًقليلةًفيًاإلسبوعًليركز

مشاكلًيومًبيومً،ًيحددواًأهدافهمً،ًوًينمواًعالقةًثقةًمعًاليناقشًالطالبً

الشخصًالبالغًالمدافعًوًصقلًمهاراتًالتواصلًوًالمشاركةًفيًالعدالةً

للطالبًًومستشاريوفرًاإلجتماعيةًأوًمشاريعًتعلمًالخدمةً عاطفياً  الطالبًدعماً 

بشكلًمثاليً،ًالمدرسًاإلستشاريًهوًًشخصًيعرفًخاللًمرحلةًالمراهقةً

وًيتكلمواًمعهًعنًتقدمهمًفيًالمدرسةًًالطالبًعنهًأنهمًيمكنهمًأنًيثقواًبهً

تستطيعًاألنشطةًتوفيرًاإلدراكًلألخرًفيًبيئةًمتقبلةًلآلخرًًوًإزاحةًضغطً

السلبيةًمنًاألقرانًفيًمجاالتًأخرىًاألقرانًوًاإلستجاباتً

 للعامًالدراسيًًدليلًالطالبًوًالوالدين

http://www.communityconferencing.org/


 مساعدات والدية

يمكنًإتباعًهذهًسلوكيةًمتحديةًمتكررةًاهناكًأوقاتًيظهرًفيهاًاألطفالًأنماط

الخطواتًلكيًتقومًبمؤازرةًطفلكً

إذاًشككتًأنًطفلكًلديهًإحتياجاتًإضافيةًللمساعدةً،ًتواصلًمعًمدرسً 1

طفلكً،

لطلبًعقدًإجتماعًلمناقشةًمخاوفكً أوًاإلستشاريًالمدرسيًأوًالمديرًكتابياً 

خاللًهذاًاإلجتماعً،ًيمكنًللمدرسينًوًالوالدينًمناقشةًحلولً 2

باقيةًللسلوكياتًالمتكررةًاستمبادرة

إذاًاستمرتًالسلوكياتًبعدًإجتماعًالوالدينًمعًالمدرسينًفينبغيًعلىًالمدرسً 3

انظرًإلىS- Teamًأوًأحدًالوالدينًأنًيطلبًإقامةًاجتماعًفريقًالدعمً

Intervention Strategiesالوصفًالموجودًتحتًعنوانً

إستراتيجياتًالتدخلًللمساعدةً

إذاًنجحتًالتدخالتًالتيًتقومًبهاًالمدرسةً،ًسيقومًفريقًالدعمًبتسجيلًهذاً 4

وًيستمرًفيًالتوجيهًكلماًأحتاجًاألمرً كتابياً 

إذاًاستمرتًالسلوكياتًبعدًالتدخالتًوًكانًهناكًاشتباهًفيًأنًهناكًإعاقةً 5

S-Team،ًوًيتمًدعوةًالمختصًالمناسبًلعملًالتقييماتًإلىًإجتماعًالـً

الدعمًفريق

إذاًكانًهناكًإشتباهًفيًوجودًإعاقةًفيًأيًوقتًأثناءًهذهًالعمليةً،ًفإنًعلىً 6

المدرسةًوًالوالدينًأنًيجتمعواًفيًخاللًعشرةًأيامًللحصولًعلىًتصريجً

كتابيًمنًوليًاألمرًبعملًتقييمًللطالبًلمعرفةًماًإذاًكانًمؤهلًلخدماتً

مجًأوًبرناspecial educationًالتعليمًاإلستثنائيً

 إستراتيجيات التدخل للمساعدة
لمساعدةًالطلبةًعلىًضبطًأنفسهمًبكلًمناسبً،ًهذاًالدليلًبهًاستراتيجياتًللوقايةً

وًللتدخلً

وًالتيًمنًالممكنًأنًتستخدمًقبلًأوًباإلضافةًإلىًاإلستجاباتًاإلنضباطيةًلسلوكً

الطالبً

أمثلةًمنًهذهًاإلستراتيجياتًتتضمنًالتاليً

تسمحًللطالبًوًالعاملينًفيًالمدرسةًوًآخرينًالمؤتمراتًالمجتمعيةً

بالمشاركةًفيًمناقشةًالصراعً

وًكيفًأثرًعليهمً،ًوًًإلقتراحًحلولً

يُسمحًللطالبًبالمشاركةًفيًبعضًأنواعًاألنشطةًلخدمةًوًفائدةًخدمةًالمجتمع

األمثلةًتتضمنًالعملًفيًمطبخً،ًتنظيفًأماكنًعامةً،ًالمساعدةًفيًالمجتمعً

إلخدارًرعايةًالمسنينً،ً

الطالبًوًالوالدينًوًاألوصياءً،ًوًالمعلمينً،ًوًالعاملينًفيًشاركًيالمؤتمرً

المدرسةًوًالمدراءًفيًنقاشًحولًسوءًسلوكًالطالبًوًالحلولًالممكنةًوً

ةًوًاألكاديميةًوًالشخصيةًالمرتبطةًبالسلوكًالتعاملًمعًالمشاكلًاإلجتماعي

تمكينًالطالبًمنًتحملًالمسؤوليةًلحلًالنزاعًبشكلًحلًالنزاعً

سلميً

مشاركةًالطالبًوًالوالدينًوًالمدرسينًوًالعاملينًفيًالمدرسةًوًالمدراءًفيً

أنشطةًتعززًمهاراتًوًتقنياتًحلًالمشاكلًمثلًمهاراتًإدارةًالغضبًوً

اإلنصاتًاإلنعكاسيًوًالتواصلًالفّعالًًالصراعًو

تجميعًالمعلوماتًحولًالسلوكًالغيرًمالئمًأوًالُمعطلًتقييمًالسلوكًالوظيفيً

للطالبًوًتحديدًنهجًيمكنًأنًيتبعهًالعاملينًفيًالمدرسةًلتصحيحًأوًإدارةًسلوكً

تستخدمًهذهًالمعلوماتًلتطويرًخطةًتدخلًسلوكيةًللطالبًالطالبً

خطةًلتصحيحًالسلوكًفيًالمدرسةًنهجنًوالعامليصممًخطةًالتدخلًالسلوكيً

الغيرًمالئمًأوًالُمعطلًللبيئةًالمحيطةًالذيًيقومًبهًالطالبًوًهذاًيوفرًتدخالتً

هذهًالخطةًهيًنهجًللطالبًإيجابيةًسلوكيةًللمساعدةًوًإستراتيجياتًوًدعمً

اتًالذينًلديهمًإعاقاتًأوًالذينًليسًلديهمًإعاق

تتضمنًمجموعاتًأوًأفرادًمسؤولينًبرنامجًالتعليمًالفرديIEPًفرقًالـً

ذويًإحتياجاتًخاصةًوًعنًتحديدًوًتقييمًالطالبًالذينًلديهمًإعاقاتً

التقييماتًللطالبًالذينًلديهمًإعاقاتIEPsًًبتطويرًوًمراجعةًالـًًنيقومو

السلوكيةًالوظيفيةًوًخططًالتدخالتًالسلوكيةًوًتحديدًمكانًالطالبًالذينً
لديهمًإعاقةًفيًبيئةًأقلًتقييداً 

مستشارًمدرسيً،ًناصحًللطالبًيتضمنًتعيينًمستشارًبرنامجًاإلرشاد

مدرسًأوًزميلًدراسةً

وًالذيًيساعدًنموهمًاألكاديميً،ًوًالشخصيًوًأوًعضوًفيًالمجتمعً

اإلجتماعيً

فيًالمدرسةًبتبليغًالوالدينًأوًنًوالعامليتطلبًأنًيقومًتوعيةًللوالدينً

إلىًمساعدتهمًفيًتصحيحًالسلوكًالغيرًًنيسعواألوصياءًبسلوكًطفلهمًوً

مالئمًأوًالُمعطلًللبيئةًالمحيطةً

المكالمةًالتليفونيةًويقصدًبهاًًأنًيكونًالتوعيةًتتمًعنًطريقًالكتابةًأوً

الوالدينًعلىًدرايةًبسلوكًالطالبً،ًأوًًتكملةًمهمةًأوًتحقيقً

معًالطالبًإلىًًايأتوإنجازًمعينًوًمنًالممكنًأنًتتضمنًطلبًللوالدينًأنً

المدرسةً

نوعًمنًحلًالنزاعًحيثًيقومًالطالبًبمساعدةًطالبًوساطةًاألقرانً

املواًمعًالنزاعًوًيقومواًبإيجادًحلولًآخرينًفيًأنًيتع

تحدثًهذهًإحالةًالطالبًإلىًخدماتًالمشورةًفيًحالةًتعاطيًالمخدراتً

اإلحالةًفيًحالةًتعاطيًالمخدراتًأوًلمنًيكونًلديهمًأسبابًتستدعيًالحاجةً

إلىًتقديمًالمشورةًبخصوصًتعاطيًالمخدراتً

ممكنًأنًتقدمًالخدماتًمنًقبلًالمدرسةًأوًالمجتمعًالمحليً

منًالممكنًأنًتشكلًخدماتًاإلحالةًإليًهيئاتًمنًالمجتمعًالمحليً

متنوعةًوًتشملًالبرامجًبعدًالمدرسةً،ًالمشورةًالفرديةًأوًفيً

مجموعاتً،ًتنميةًالقادةً،ًحلًنزاعاتًأوًدروسًتقويةً

تقديمًاإلحالةًإلىًعياداتًالصحةًالعقليةًالمدرسيةًأوًخدماتًإجتماعبةًأخرىً

يُشجعًالطالبًعلىًمشاركةًتقييماتًوًمشورةًللطالبًالذينًفيًحاجةًإلىًذلكً

المشاكلًأوًاإلهتماماتًبصورةًشخصيةًوًالتيًتقودًإلىًسلوكًُمعطلًأوًغيرًمالئمً

فيًجلساتًالمشورةًيناقشًيًللطالبًتؤثرًبشكلًسلبيًعلىًالنجاحًاألكاديمًأوً

تقنياتًتساعدهمًعلىًالتغلبًعلىًالتحدياتًالشخصيةًًنيتعلمووًًاالطالبًأهداف

يتمًإخطارًالوالدينًبانتظامًبالتقدمًالذيًيحرزهًالطالبًفيًجلساتًالمشورةًوً

يمكنًأنًتشملًالجلساتًأعضاءًاألسرةًأوًمنًالممكنًأنًتقامًفيًشكلًالمدرسةً

اتًمجموع

 للعامًالدراسيًًدليلًالطالبًوًالوالدينً



DISCIPLINEاإلنضباطًالتأديبً

 ممارسات العملية التأديبية للطالب و إجراءاتها
التأديبًفيًتعليمًوًإرشادًالطالبًكيفيةًإدراكًمشاعرهمًوًالتحكمًيستخدمًاإلنضباط

فيهاً،ًوًأنًيظهرواًبوضوحًإهتمامهمًوًرعايتهمًلآلخرينًوًأنًيبنواًعالقاتًإيجابيةً

وًًيتخذواًقراراتًجيدةً

فلسفة اإلنضباط في مدارس مترو

مدراءًمدارسًسيقومًستضمنًمدارسًمتروًأنًكلًطفلًسيُعاملًبلطفًوًمساواةًوًعدلً

متروًوًالموظفينًباستخدامًالعواقبًالطبيعيةًالتيًستنتجًمنًسلوكًالطالبًوًالتدخالتً

ستستمرًمدارسًمتروًفيًالحفاظًعلىًالسلوكيةًلمساعدةًالطفلًعلىًالتعلمًمنًأخطائهً

البيئاتًالتعليميةًصحيةًوًآمنةً

ً،ًفسيتمًالطالبًوًالوالديندليلًعندماًيُخطئًالطفلًأوًيخالفًماًجاءًباللطف

التعاملًمعهًبكرامةًوًإحترامً

سيتلقىًاألطفالًعواقبًعادلةًوًنزيهةًنتيجةًلسلوكهمًالمساواةًً

العواقبًستكونًفرديةًعلىًحسبًإحتياجاتًكلًطفلً،ًوًيصاحبهاًرغبةًالعدالةًً

ًاإلعتبارًسيضعًمديروًالمدارسًوًالموظفونًفيفيًالمساعدةًفيًإصالحًاألذىً

، خطورةًالمخالفةًوًدرجةًالخطورةًالحادثةًوًماًإذاًكانًالفعلًمتعمداً 

وًالسجلًالسلوكيًالسابقًللطالبً،ًوًتأثيرًالحادثةًعلىًمجتمعًالمدرسةًً

 Discipline Responsesاإلستجابات لإلنضباط 

منًالمتوقعًأنًيقومًالطالبًباظهارًً.ًمتوقعًمعاييرًعاليةًمنًطالبًمدارسًمترو

عندماًيقومًالطالبًبسلوكًمعطلًأوًغيرًاإلحترامًألنفسهمًوًلآلخرينًطوالًالوقتً

المدرسةًباإلستجابةًوًمديرفيًالمدرسةًأوًنًوالموظفمناسبًفإنهًمنًالمتوقعًأنًيقومً

إنًجدولًالتأديبًلمدارسًمتروًيصفًخمسةًأنواعًمنًبشكلًمنطقيًوًمناسبًوًبثباتً

علىًسبيلًإليًنوعًالسلوكًرقمًالسلوكً،ًتتصاعدًخطورتهمًمنًنوعًالسلوكًرقمً

،ًبينماًإحضارًسالحًإلىًالمدرسةًالمثالً،ًمخالفةًالزيًالمدرسيًهيًسلوكًمنًالنوعً

يعتبرًسلوكًمنًالنوعً

اإلستجاباتًالممكنةًللسلوكًالغيرًمالئمًًوًتتضمنًالمصفوفةًخمسةًمستوياتًمن

كلًسلوكًمعينًلهًواحدًأوًأكثرًمنًهذهًالمستوياتًمنEًإلىAًًالمستوياتًمنً

ينبغيًأنًيستخدمًمدراءًالمدارسًالمستوياتًالمقترحةًلكلًالتدخالتًوًاإلستجاباتً

كثرًويينًأوًأإذاًتمًتعيينًمستاإلستجاباتًوًالتدخالتًيجبًأنًتكونًمتدرجةًسلوكً

المستوىًاألقلًمنًالتدخلًأوالً  منًمنًاإلستجاباتًللسلوكًفإنهًيجبًأنًيستخدمًعموماً 

اإلنضباطًفيًالصفحاتًفضلكًانظرًإلىًجدولًالتأديب

عندًاختيارًإستجابةًمنًالمستوىًاألعلىًخاللًالمدىًالممكنًلإلستجاباتًفيجبًأنًيضعً

المديرًفيًاإلعتبارًالتاليً

عمرًالطالبًوًصحتهًوًإعاقتهًوًالقدرةًعلىًإتخاذًالقرارًوًسجلًالتأديباتًالسابقةً

للطالبً

وًرغبةًالطالبًفيًإصالحًالضررً

مدىًخطورةًالفعلً،

الضررًالذيًحدثًأوًالذيًكانًمنًالممكنًأنًيحدثً،ًوًهذاًيشملًأيًإصاباتًقدً

تكونًقدًحدثتً،

لبيئةًالتعليممدىًالتعطلًالفعليً

وًماًإذاًكانًالفعلًمقصودا ً

يجبًأنًيقومًأحدًالمدراءًبكتابةًاألسبابًالتيًدعتهًإلستخدامًاإلستجابةًالتيًإختارهاًعنً

فيًكلًحالةً،ًسيضمنًمدراءًطريقًاإلستشهادًبالعناصرًباألعلىًفيًاإلحالةًالتأديبيةً

تقليلًمنًالوقتًالتعليميًالمفقودًمدارسًمتروًًأنًالعواقبًالُمطبقةًسيكونًمنًشأنهاً

أنًيقومًمديرًبفصلًالفصلًوًالطردًمنًالمدرسةًستكونًآخرًاإلختياراتً الًيتطلبًأبداً 

وًهوًالذيًالًيكونًفيهًتسامحzero tolernanceًًطالبًإالًإذاًكانًالسلوكًمنًالنوعً
مطلقاً 

 للعامًالدراسيًًدليلًالطالبًوًالوالدينً



اإلنضباطيالجدولًالتأديبيً

سلوكًالنوعًرقمً

الالAالتأخرًعلىًالمدرسةًأوًالفصل

الالAلطلبًمعقولعدمًاإلمتثالً

الالAإثارةًطالبًآخرين

الالAلغةًبذيئةًأوًغيرًالئقة

الالAحيازةًدواءًبدونًتصريح

الالAحيازةًألعابًنارية

الالAمخالفةًالزيًالمدرسي

الالAالغش

سلوك النوع رقم 

،ًمعًوجودًدليلًلتطبيقًتكرارًًمخالفةًمنًسلوكياتًمنًالنوعًرقمً

الالA, Bتدخالتًللمساعدةً

الالA, Bحيازةًأوًاستخدامًمنتجاتًالتبغ

اإلستخدامًالغيرًالئقًللهاتفًالمحمولً،ًوًاإلنترنتًاألجهزةًاإللكترونيةً

الالA, Bأوًالخدماتًاإللكترونية

الالA, Bالتشتيتًلبيئةًالمدرسةالتعطيل

الالA, Bمالمسةًجنسيةًغيرًمالئمة

الالA, Bالمقامرة

الالA, Bأدواتًتعاطيًالمخدرات

Cutting classًالتهربًمنًالفصلA, Bالال

التالمسًالجسديًالغيرًمالئمًمعًطالبًآخريين

A, Bالال

سلوكًالنوعًرقمً

ً ًمنًسلوكياتًمنًالنوعًرقم ًمخالفة ًدليلًتكرارً ًمعًوجود ،

النعمA, B, Cلتطبيقًتدخالتًللمساعدةً

لهاًسلطةًفيًلغةًبذيئةًأوًغيرًالئقةًتجاهًشخصيةًسلطويةً

النعمA, B, Cالمدرسة

النعمB, Cمغادرةًأراضيًالمدرسة

عدمًاإللتزامًلتوجيهًإداري

B, Cالنعم

النعمB, Cدوالرالتخريبًالذيًقيمتهًأقلًمنً

النعمB, Cدوالرسرقةًمبلغًماليًأقلًمنً

النعمB, Cتزويرًسجالتًالمدرسة

النعمB, Cسلوكًجنسيًغيرًمالئم

 للعامًالدراسيًًدليلًالطالبًوًالوالدين

  الطرد                      الفصل من المدرسة  اإلستجابة      القاعدة         السلوك



النعمC, Dالتعارك

الموادًالمشابهةًللمخدراتًأوًالكحولًاإلستخدامًأوًالحيازةًتحتًتأثيرً

النعمB, Cالمخدر

النعمB, Cالدرجةًاألولىًالتهديداتً

حيازةًأسلحةًغيرًًمميتةًأوًمقلدةًلألسلحةًالمميتة

B, Cالنعم

النعمB, C, Dحيازةًأسلحةًأخرى

النعمB, Cالتعديًعلىًممتلكاتًالغيرًعلىًأراضيًالمدرسة

فيًالمدرسةالتالمسًالجسديًالغيرًمالئمًتجاهًأحدًالعاملينً

B, Cالنعم

أنشطةًعصاباتًعرضًأوًحيازةًرموزًأوًأدواتًتعاطيًالمخدرات

B, Cالنعم

سلوكًالنوعًرقمً

ً ًمخالفةًمنًسلوكياتًمنًالنوعًرقم ًدليلًتكرارً ًمعًوجود ،

نعمنعمC, D, Eلتطبيقًتدخالتًللمساعدةً

اإلعتداءًعلىًطالب

نعمنعمC, D, Eإمكانيةًالطردًإذاًكانتًهناكًإساءةًأوًإصابةًشديدة

نعمنعمC, D, Eتحتًتأثيرًالمخدراتًالغيرًقانونية

نعمنعمC, D, Eالدرجةًالثانيةالتهديداتً

البلطجة

هناكًإمكانيةًللطردً،ًإذاًكانتًالبلطجةًمتكررةًعلىًمرًالوقتًوًاستمرتً

تدخلًاإلدارةبعدً

C, D, Eنعمنعم

البلطجةًاإللكترونية

هناكًإمكانيةًللطردً،ًإذاًكانتًالبلطجةًمتكررةًعلىًمرًالوقتًوًاستمرتً

بعدًتدخلًاإلدارة

C, D, Eنعمنعم

التحرشًعلىًأساسًالعرقً،ًاللونًـًأوًالمنشأًاألصلي

C, D, Eنعمنعم

نعمنعمC, D, Eعلىًالدينًأوًالعقيدةالتحرشًالمبنيً

التحرشًالمبنيًعلىًالجنسً،ًوًالهويةًالجنسيةً،ًالتوجهًالجنسي

C, D, Eنعمنعم

نعمنعمC, D, Eالمضايقاتًبسببًاإلعاقة

نعمنعمC, D, Eالتحرشًالجنسي

نعمنعمC, D, Eاإلعتداءًعلىًمدرسًأوًأحدًالعاملينًفيًالمدرسة

التشتيتًالشديدًلبيئةًالمدرسةالتعطيل

إذاًكانتًهناكًخطورةًفعليةًمنًوقوعًضررًًًفقطإمكانيةًالطردً

فقطًاآلخرينعلىً

C, D, Eنعمنعم

نعمنعمC, D, Eالتعاركًالجماعي

نعمنعمC, D, Eإرهابًمنًقبلًتشكيلًعصابي

 للعامًالدراسيًًالوالدينًدليلًالطالبًو41ً

  الطرد                      الفصل من المدرسة  اإلستجابة      القاعدة            السلوك



سلوكًخارجًالحرمًالمدرسيً

§.T.C.Aمنًأجلًاتهامًلجنايةًحسبًالقانونًً 

(b)(1) OR

فعلًيكونًضدًعضوًمنًالمجتمعًالمدرسيًللطالبًوًيخلقًتهديدً 

ألمنًالمدرسةً

C, D, Eنعمنعم

نعمنعمC, D, Eاإلعتداءًالجنسي

نعمنعمC, D, Eسرقة

نعمنعمC, D, Eالتعريضًللخطرًبطريقةًمتهورة

نعمنعمC, D, Eالتعاركًالمتكرر

نعمنعمC, D, Eدوالرالتخريبًالذيًقيمتهًأكثرًمنً

نعمنعمC, D, Eدوالرسرقةًمبلغًماليًأكثرًمنً

رفضًأوًالهربًمنًتفتيشًعنًالمخدراتًأوًالسالحًقابلًللطردًفقطًإذاًكانً

هناكًدليلًعلىًحيازةًمخدراتًأوًسالحًناري
C, D, Eنعمنعم

سلوكًالنوعًرقمً

نعمنعمEاإلغتصاب

نعمنعمEمحاولةًالقتل

نعمنعمEالقتل

الEالتهديدًعنًطريقًالرسائلًاإللكترونية
وًلكنًليسً الطردًيكونًإلزامياً 

أنًيكونًلمدةًعامًكامل ضرورياً 

ZTًاإلستخدامً،ًالحيازةًأوًتوزيعًالمخدراتًكماًهوًمعرفًالمخدرات

§§ T.C.Aفيً

Through 39-17-415, T.C.A. § 39-17-454 and 

T.C.A. § 53-10-101

Eال
يجبًأنًيتمًطردًالطالبًلمدةًعامً

كامل

الEاإلعتداءًالمشددًعلىًمدرسًأوًأحدًالعاملينًفيًالمدرسة
الطالبًلمدةًعامًيجبًأنًيتمًطردً

كامل

الEمتفجرات
يجبًأنًيتمًطردًالطالبًلمدةًعامً

كامل

الEبندقيةًالرشالبندقيةالمسدسًاليدويZTسالحًناريً
يجبًأنًيتمًطردًالطالبًلمدةًعامً

كامل

 للعامًالدراسيًًدليلًالطالبًوًالوالدين

  الطرد                      الفصل من المدرسة  اإلستجابة      القاعدة           السلوك



 2للمساعدة و اإلستجابات لسلوك الطالبالتدخل 
عندًطريقًاإلستفادةًمنًالعواقبًالطبيعيةًالتيًتنتجًعنًسلوكًالطالبًوًتنفيذًالتدخالتً،ً

ًباألسفلًبعضستساعدًمدارسًمتروًتحسينًسلوكًالطالبًوًالحفاظًعلىًالمدارسًآمنةً

اإلستجاباتًالممكنةًلسلوكًالطالبً

العاملين في الوالدين الطالبلمدرساAاإلستجابة من المستوى 

المدرسة

األوصياءًيقومًالطالبًبإدالءًجانبهًمنًالقصةًوًيتمًإبالغًالوالدين 1

يتمًعملًمشورةًمنًقبلًالمعلمًأوًالموظفًالمعينًلهذاًمعًالطالبً 2

سيحددًالمدرسًأوًالموظفًالمعينًماًإذاًكانًمنًالضروريًأنًيشاركًأخصائيً 3

إجتماعيً،ًممرضةً،ًمستشارًتوجيهً،ًأخصائيًعلمًنفسًأوًمتخصصًفيًالسلوكً،ً

أوًفريقًدعمًالـIEPًً،ًأوًفريقً،ًفريقًخطةS-Teamًًفريقًالدعمً

Cluster

لًالتدخالتًوًالتواصلًمسجلةًوًلقدًبدأًوًاحدًأوًأكثرًمنًالتدخالتًللمساعدةًك 4

فيًبرنامجًإدارةًمعلوماتًالطالبًوًيدعىً Infinite Campusكتابياً 

اإلحالة على المستوى اإلداريBاإلستجابة من المستوى 

يقومًالطلبًبسردًجانبهًمنًالقصةًوًيتاحًلهًالفرصةًبكتابةًبيان 1

الوصيًوًيحددواًماًإذاًكانًمنًالضروريًأنًتتمًتجتمعًاإلدارةًمعًالوالدين 2

أنًيكونًهناكًمزيدًمنًاإلستشاراتًمعًالموظفينًأوًالفرقًالمدرسيةً

يتمًتقديمًسجالتًمكتوبةًمنًالتدخالتًالسابقةًللوالدين 3

كلًالتدخالتً 4 وًلقدًبدأًوًاحدًأوًأكثرًمنًالتدخالتًللمساعدةًكلماًكانًهذاًمناسباً 

فيًبرنامجًإدارةًمعلوماتًالطالبًوًيدعىً  Infiniteوًالتواصلًمسجلةًكتابياً 

Campus

،ًمنًالممكنًإستخدامًالفصلًداخلًالمدرسةً 5 بحدًأقصىISSًًإذاًكانًهذاًضرورياً 

اتًمشابهةًثالثةًأيامًًأوًاستخدامًالخدم

خيارات الفصلCاإلستجابة من المستوى 

Bمكررينًمنًالمستوىًإلىًالخطوةً 1

،ًيمكنًلإلداريينًأنًيعطواًفصلًداخلًالمدرسةً 2 أوISSًًإذاًكانًضرورياً 

منًيومOSSًًخدماتًمشابهةًلمدةًمنًيومًإلىًثالثةًأوًأيامًفصلًخارجًالمدرسةً

إلىًثالثةًأيامًوًلكنًالًتزيدًعنًثالثةًأيامً

خيارات الفصلDاإلستجابة من المستوى 

أوًخدماتISSًً،ًفيماًعداًأنًالمديرًيستطيعًإعطاءCًًًًكماًفيًالمستوىً

أوًأيامًوإلىًمشابهةًلمدةً

إذاًإقتضتًالضرورةًوًلكنًالًيتعديًمجموعهاOSSًًمنًيومًإلىًخمسةًأيامًمنً

إذاًكانًالفصلًلمدةًخمسةًأيامًأوًأكثرً،ًفإنًالمديرًسيقومًبتنفيذًالحظًأنخمسةًأيامً

خطةًلتحسينًسلوكًالطالبً

خيارات الطردEاإلستجابة من المستوى 

الفصلًمنًالمدرسةًلمدةًعشرةًأيامًأوًأكثرً

فيماًعداًأنًالمديرًيمكنهًطردًالطالبًإذاًكانًهذاًضرورياDًًُكماًفيًمستوىً 1

قبلًعمليةًالطردً،ًكلًالعواملًإنًالطردًيكونًآخرًإجراءًيتمًاللجوءًإليهً 2

مدةًخطورةًالفعلً،ًالضررًالذيًحدثً،ًالتاليةًيجبًأنًتوضعًفيًاإلعتبارً

التعطيلًًمدىوًيشملًهذاًأيًإصاباتً،ًوًرغبةًالطالبًفيًإصالحًالضررً

الذيًحدثًبالفعلًلبيئةًالتعلمً،ًوًماًإذاًكانًالفعلًمتعمدًوًعمرًالطالبًوً

صحتهًوًإعاقتهًوًالقدرةًعلىًصنعًالقرارًوًالتاريخًالتأديبيًالسابقًللطالبً

كلًالتدخالتًالتيًاستخدمتًقبلًالطردًيجبًأنًتكونًمسجلةًتسجيلًالطردًكتابياً  3

فيًبرنامجًإدارةًمعلو كلInfinite Campusًًماتًالطالبًوًيدعىًكتابياً 

منًإستخدامًمستوىًأقلًمنًاإلستجابةًيجبًأنًتكونً األسبابًلطردًالطالبًبدالً 

ُمفصلةًبوضوحً

المخالفاتًالتيًالًيسمحًبهاًبالتسامحًكماًهيًُمعرفةًفيًقانونًالواليةًتتطلبً 4

تتطلبًكلًالمخالفاتًالتيًالًيتمًعدمًالتسامحًفEًإستجابةًمنًالمستوىً يهاًمطلقاً 

يوماً الطردًاإللزاميًلمدةً

MNPSًماًعداًالتهديدًعنًطريقًالرسائلًاإللكترونيةًًأنظرًإلىًجدولًمدارسً

التأديبي

 قواعد و تعريفات السلوكيات
باألسفلًيوجدًتعريفاتًللسلوكياتًالتيًمنًالممكنًأنًتكونًُعرضةًلردودًوًمداخالتًتأديبيةً

منًفضلكًالحظًأنًالقواعدًالمدرسيةًتختلفًعنًالقانونًاإلجراميًلواليةًتنيسيً

سلوك النوع رقم 

الوصول المتأخر إلى المدرسة أو الفصلالقاعدة رقم 

الوصولًالمتأخرًإلىًالمدرسةً،ًوًالفصلًوًاألنشطةً

عدمًإتباعًطلبًمعقولًمنًمدرسًأوًعدم اإلمتثال لطلب معقولالقاعدة  رقم 

مديرًأوًموظفًفيًالمدرسةً

مضايقةًغيرًمرغوبًبهاًأوًإثارة طالب آخرين القاعدة رقم 

تركيزًعلىًطالبًآخريينًوًغبرًمتبادلً

لغة بذيئة أو غير الئقةالقاعدة رقم 

فيًاألنشطةًالتيًإستخدامًلغةًغيرًمؤدبةًأوًبذيئةً،ًمثلًاللعنًعلىًأراضيًالمدرسةًأوً

ترعاهاًالمدرسةً

4216-6-TCA 49ً،الطقسًالسيءًالتعليميةًللمقاطعةً،ًوًاأليامًذاتًأيامًالفصلًداخلًالمدرسةً،ًوًالفصلًخارجًالمدرسةًتمثلًأيامًاألسبوعًمنًاألثنينًإلىًالجمعةً،ًفيماًعداًالعطالتًالتيًتحددهاًاإلدارة
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حيازة لدواء بدون تصريح القاعدة 

حيازةًدواءًبوصفةًطبيةًأوًبدونًوصفةًطبيةًوًالذيًلمًيتمًتسجيلهًفيًمكتبًالمدرسةً

الموقعًلمزيدًمنًالمعلوماتًانظرًإلىًسياسةًمدارسًمتروًالمتاحةًعلىً

www.mnps.orgاإللكتروني

حيازةاأللعاب النارية القاعدة 

حيازةًبعلمًأللعابًناريةًعلىًأراضيًالمدرسةً،ًأوًعلىًوسائلًالمواصالتًالتابعةً

لمتروًأوًاألنشطةًعلىًأراضيًالمدرسةًوالتيًترعاهاًمدارسًمتروً

مخالفة الزي المدرسي القاعدة 

إرتداءًمالبسًالًتتوافقًمعًسياسةًالزيًالمدرسيًالرسميًللمدرسةًأوًالمتطلباتًللمالبسً

المالئمةً

الغش القاعدة 

إستفادةًغيرًعادلةًفيًأنشطةًأكاديميةًيوضعًلهاًدرجاتًًأوفعلًالحصولًعلىًميزةً

سلوك النوع رقم 

تكرار إنتهاك من السلوكيات من النوع القاعدة 

منًوًالذيًيستمرًبعدًوجودًمستنداتًلتدخلًسابقًنمطًمتكررًمنًالسلوكًمنًالنوعً

منًتكرارًالنمطًالممكنًأنًيستبدلًثالثةًأوًأكثرًمنًالحوادثًمنًالسلوكًالنوعً

وًتنفيذًالتدخالتًللمساعدةًًاإلحالةًالتأديبيةًيجبًأنًتتضمنًتسجيال كتابياً 

مدارسًمتروًباإلتفاقًمعًتوصياتًتكرارًالمخالفاتًللحضورًاإللزاميًوًالزيًالمدرسيً

وزارةًًالعدلًعلىًالممارساتًالتأديبيةًوًاالعتقادًأنًاستخدامًالممارساتًاإلقصائيةًلمخالفاتً

وًمعًذلكً،ًتدركًمدارسًمتروًأنًالحضورًالمنتظمًتضرًاإلنجازًاألكاديميًللطالبً

التعطيلًالصارخًلبيئةًالتعلمًيعطيًنتائجًعكسيةًلبيئةًالتعلمً

التبغ حيازة أو إستخدامالقاعدة 

علىًالسجائرً،ًالسيجارً حيازةًأوًإستخدامًأيًمنتجاتًللتبغً،ًوًيشملًوًلكنهًليسًقاصراً 

،ًالشيشةًأوًالسيجارةًاإللكترونيةًأوًمضغًالتبغً

دعوةًًيصدرواًيتطلبًقانونًتنيسيًمنًمديريًالمدارسًوًمنفذيًالقانونًأنالحظًأن

القانونًالذيًيمنعًوصولًًنًالذينًينتهكوللمثولًأمامًالمحكمةًبأشخاصًتحتًسنًالـً

تتضمنًالمخالفةًاستخدامًوًحيازةًوًشراءًأوًتسلمًمنتجاتًالتبغًالشبابًإلىًالتبغً

األجهزة اإللكترونيةالقاعدة 

األجهزةًًوالتليفونًالمحمولمثلًالهاتفًالجوالًاإلستخدامًالشخصيًللتكنولوجياً

اإللكترونية،ًوًالخدماتًاإللكترونيةًأوًاإلنترنتًفيماًعداًعندماًيستخدمًألهدافً

تعليميةًبتصريحًمنً

مدرسًالفصلًأوًمديرًالمدرسةًأوًًبماًيخالفًقواعدًالمدرسةً

بشكلًمستمرًوًبقصدًتعطيلًبيئةًالمدرسةًإلىًتعطيل البيئة المدرسية  ة القاعد

أوًتأثيرًكبيرًعلىًالسيرًالعاديًلألمورًفيًالمدرسةًًاآلخرينمدىًيؤثرًعلىًتعلمًالطالبً

اإلحالةًالتأديبيةًيجبًأنًتشملًدليل

المدرسةيشرحًالتأثيرًالكبيرًعلىًالتعلمًأوًالسيرًالطبيعيًلألمورًفيً

مالمسة جنسية غير مالئمةالقاعدة 

اإلحتكاكًالبسيطًمنًطبيعةًجنسيةًمثلًاللمسًمنًفوقًالمالبس

المقامرةالقاعدة 

الرهانًعلىًاأللعابًأوًأنشطةًمنًأجلًالمالًأوًأشياءًقيمةً

أدوات تعاطي المخدراتالقاعدة 

تشكلًأدواتًتعاطيًمخدراتًمحظورةًاطيًموادحيازةًأيًموادًمستخدمةًإلنتاجًأوًتع

المخدراتً،ًوًلكنًليستًقاصرةًعلىًالغليونًالذيًيستخدمًفيًتدخينًالمخدراتً،ًمشبكً

لإلمساكًبسيجارةًالماريجواناً،ًالمعالقًالصغيرةً،ًوًاألنابيبًالمستخدمةًفيً

تعاطيًالمخدراتإستهالك

ةحجرة الدراسالتهرب من الفصل القاعدة 

الفشلًفيًحضورًالحصصًأوًاألنشطةًدونًتصريح

التالمس الجسدي الغير مالئم مع طالب آخرينالقاعدة 

اإلنخراطًفيًإحتكاكًجسديًبسيطًمعًطالبًآخرًمثلًالدفعً،ًاإلصطدامًأوًاللعبًالخشنً

سلوك النوع رقم 

تكرار إنتهاك من السلوكيات من النوع القاعدة 

منًوًالذيًيستمرًبعدًوجودًمستنداتًلتدخلًسابقًنمطًمتكررًمنًالسلوكًمنًالنوعً

منًتكرارًالنمطًالممكنًأنًيستبدلًثالثةًأوًأكثرًمنًالحوادثًمنًالسلوكًالنوعً

وًتنفيذًالتدخالتًللمساعدةًًاإلحالةًالتأديبيةًيجبًأنًتتضمنًتسجيال كتابياً 

لها سلطة ير الئقة موجهة إلى شخصية سلطوية لغة بذيئة أو غالقاعدة 

في المدرسة

توجيهًلغةًبذيئةًأوًغيرًمؤدبةًإلىًمدرسً،ًأوًموظفًفيًالمدرسةً،ًأوًمديرً

مغادرة أراضي المدرسة دون أخذ أذنالقاعدة 

مغادرةًأراضيًالمدرسةًدونًالحصولًعلىًأذنًمنًالمسؤولينًفيًالمدرسةً

اإللتزام لتوجيه إداريعدم القاعدة 

أوًتعليماتًمنًاإلدارةًأوًاإلمتثالًإلىًاستجابةًتأديبيةًمعينةًرفضًإتباعًو

دوالرالتخريب الذي قيمته أقل من القاعدة 

أوًتشويهًممتلكاتًشخصيةًأوًمدرسيةًًتدمير .ًدوالرًالتدميرًالحادثًأقلًمنًعمداً 

فيًالحسابًفيًتحديدًؤخذًترغبةًالطفلًفيًإصالحًالممتلكاتًالُمدمرةًأوًدفعًالتعويضً

المستوىًالمالئمًمنًاإلستجابةً

دوالرسرقة من فرد أو ممتلكات المدرسة تحت القاعدة 

أخذًممتلكاتًشخصًآخرًأوًممتلكاتًالمدرسةًدونًتصريحًـًبقصدًحرمانًالمالكًمنً

قيمةًالشيءًالذيًتمًأخذهًممتلكاتهً
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فيًالحسابًفيًتحديدًالمستوىًالمالئمًمنًاإلستجابةًرغبةًوخذًت.ًًدوالرًأقلًمنً

الطفلًفيًإصالحًالممتلكاتًالُمدمرةًأوًتبديلًالشيءًأوًدفعًتعويضً

تزوير مستندات القاعدة 

أوً ،ًإلكترونياً  تزويرًأوًتغييرًالسجالتًالمدرسيةً،ًوًيشملًوًلكنًالًيقتصرًعلىًكتابياً 

الًيتضمنًالغشًسوفًيتمًالتعاملًمعًالغشًعلىًالمستوىًذاًهالسجالتًاإللكترونيةً

التعليميً

سلوك جنسي غير الالئقالالقاعدة 

السلوكًالذيًيكونًذوًطبيعةًجنسيةًوًلكنًغيرًمتكررًوًالًيرقىًإلىًمستوىًالتحرشً

الجنسيًأوً

علىً،ًاإلعتداءًالجنسيً يشكلًالسلوكًالجنسيًالغيرًمناسبًـًوًلكنًليسًمقتصراً 

اإلتصالًالجسديًأوًالشفهيًأوًتواصلًذوًطبيعةًجنسيةًوًسلوكًجنسيًبينًطرفينً

بالتراضيًعلىًأراضيًالمدرسةًأوًاألنشطةًالتيًتنظمهاًالمدرسةً

العراك القاعدة 

مشاركةًمتبادلةًفيًحادثةًمتضمنةًعنفًجسديً

اإلستخدام أو الحيازة تحت تأثير المواد المشابهة للمخدرات أو الكحولالقاعدة 

المخدر

حيازةً،ًإستخدامًأوًأنًتكونًتحتًتأثيرًًمشروبًكحوليًأوًموادًمخدرةًوًالتيًمنً
سيتمًعملًإحالةًإلىًاألخصائيًاإلجتماعيًالمدرسيًأليًطالبًالممكنًأنًتسببًإدماناً 

اًالقانونًيوجدًمخالفًلهذ

الدرجة األولىالتهديدات القاعدة 

تهديدًكتابيًأوًشفهيًأوًإلكترونيًبحدوثًأذىًللطالبً،وًالعاملينً،ًأوًالمدرسةًحيثًالً

التهديدًهوًالذيًمنًشأنهًأنًيتسببًفيًأنًيتخوفًشخصًتوجدًأيًخططًلتنفيذًالتهديدً

بشكلًمعقولًمنًإصابةًجسديةً

ازة أسلحة غير  مميتة أو مقلدة لألسلحة المميتةحيالقاعدة 

مسدس،ًبندقيةBBًًحيازةًسالحًغيرًمميتً،ًأوًسالحًمقلدًشبهًاألصلً،ًمسدسًمدفع،ً

،pellet gunًً،ًًوًبندقيةًبيليهair soft gunًًأوair gunًًالهواء،ًبندقيةًالهواءً

الطالبًالذيًيوجدًفيًحوزتهًمسدسtoy gunً،ًأوًلعبةًبندقيةcap gunًبندقيةًكأبً

اإلستجابةOSSًمائيًلنًيتلقىًفصلًخارجًالمدرسةً

Dًًمنًالممكنًأنًتستخدمًفقطًإذاًتمًحيازةًسالحًغيرًمميتًأوًمقلدًوًيتسببًفي

طبيعةًالخطرًوًنوعهًيجبًأنًيتمًتسجيلهًفيًاإلحالةًخطورةًفعليةًوًضررًللطالبً

التأديبيةً

ة أسلحة أخرى حيازالقاعدة 

حيازةًأوًنقل

سكينةً،ًمطواةً،ًشفرةًحالقةً،ًقاطعًالصناديقً،ًًأوًًأيًأداةًأخرىًمماثلةًتستخدمً

شفرةًحادةً

الهراواتالذخيرة،ًوًسالسلً،ًخراطيشً،ًوًالقبضاتًالحديدية،ًأوً

Taserسالحًأوًجهازًإلكترونيًمثلًالصاعقًالكهربيً

Capsicumرشاشًالفلفلً

أسلحةًمشابهةًلهذهًاألسلحةًالموجودةًباألعلىًوًالتيًلهاًالمقدرةًمنًالتسببًفيً

إصابةًجسديةًخطيرةً

أيًأسلحةًموجودةًعلىًأراضيًالمدرسةًأوًأنشطتهاًسيتمًُمصادرتهاًوًتسليمهاً

للسلطاتًالمختصةً

الدخولًأوًالبقاءًعلىًأراضي المدرسةالتعدي على ممتلكاتالقاعدة 

الوجودًفيًمناطقًمحظورًالتواجدًبهاًفيًأراضيًالمدرسةًدونًتصريحً

المدرسةًدونًتصريحًبذلكً

التالمس الجسدي الغير مالئم تجاه أحد العاملين في المدرسةالقاعدة 

اإلنخراطًفيًاحتكاكًجسديًصغيرًمعًأحدًًالعاملينًمثلًدفعًأوًاإلرتطامًالمتعمدًأوً

المتهورً

أنشطة عصابات القاعدة 

أوًتقديمًطالبًإلىًالمشاركةًفيًعرضًرموزًأوًمعداتًتعاطيًالمخدراتًأوًتجنيدً

مجموعةًعنيفةًأوًسلوكهاًمعطلعصابةً

سلوك النوع رقم 

تكرار إنتهاكات سلوكية من نوع السلوكيات  القاعدة 

وًالذيًيستمرًبعدًوجودًمستنداتًلتدخلًسابقًنمطًمتكررًمنًالسلوكًمنًالنوعً

اإلحالةًالتأديبيةًيجبًنمطًمتكررًتشكلًثالثةًأوًأكثرًمنًالحوادثًمنًالسلوكًالنوعً

وًتنفيذًالتدخالتًللمساعدةًًأنًتتضمنًتسجيال لتحديدًماًإذاًكانًكتابياً 

اًكانًالسلوكً،ًًينبغيًأنًيوضعًفيًاإلعتبارًماًإذEًينبغيًإستخدامًاإلستجابةً

إذاًكانًقدًتمًطردًالطالبأمنًالمدرسةًًسالمةًأوًعلىًايشكلًتهديد

بسببًتكرارًالمخالفاتًبالفعلًخاللًالعامًالدراسيً،ًفيلزمًالتصعيدًلثالثًمستوياتًأعلىً

منًاإلنتهاكاتًمنًأجلًإنتهاكاتًمتكررةًإضافيةًتستحقًالطردًً

اإلعتداء على طالب القاعدة 

تداءًعمداً،ًوًًإرتكابًهجومًجسديًعنًعلمًأوًبتهورًغيرًمبررًعلىًطالبًآخرًاإلع

ىًمنًالممكنًأنًًالًيتلقاحتكاكًجسديًبسيطًـًمثلًالدفعًأوًتدافعًوًالذيًالًيشكلًإعتداءً

الطفلًنفسًالعواقبًالتأديبيةًلتورطهًفيً

عنًالنفسًلحمايةً نفسهًمنًضررًشجارً،ًإذاًحددًمديرًالمدرسةًإنهًتصرفًدفاعاً 

إذاًكانًاإلعتداءًأوEًًيمكنًأنًتستخدمًاإلستجابةTCA 49-6-3401ًجسديً

،ًفيجبًأنًيكونًُمسجلًفيEًًاإلصاباتًالناجمةًعنهًشديدةًًعندماًتُستخدمًاإلستجابةً

اإلحالةًمدىًشدةًالتعاركًوماًإذاًكانًقدًنتجًعنهًإصاباتًأمًالً

الغير قانونية تحت تأثير المخدراتالقاعدة  

أنًيكونًالشخصًتحتًتأثيرًالمخدراتًوًهوًعلىًأراضيًالمدرسةًأوًفيًأنشطةًتحتً

سيتمًعملًإحالةًإلىًاألخصائيًاإلجتماعيًالمدرسيًأليًطالبًيوجدًرعايةًالمدرسةً

مخالفًلهذاًالقانونً

الدرجة الثانيةالتهديد القاعدة 

تهديدًكتابيًأوًشفهيًأوًإلكترونيًبحدوثًأذىًللطالبً،وًالعاملينً،ًأوًالمدرسةًحيثًالً

الطالبًلديهًخططًمحددةًوًمعقولةًقدًتسببًضررًلطالبًآخرينًأنًتوجدًأيًدالئلًعلىً

.ًأوًموظفيًالمدرسة
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علىًسلوكًيعتبرً متعددةًوًليسًمقتصراً  يمكنًأنًيأخذًالتحرشًأشكاالً 

منًالممكنًأنًيشملًسلوكًالتحرشًاألنشطةًاللفظيةً،ًوًالشتائمًبلطجةً

البياناتًالكتابيةًوًالتصويريةًوًالتيًمنًالممكنًأنًتشكلًاستخدامً

التليفوناتًالمحمولة

جسديً،ًأذىً أوًاإلنترنتًأوًأيًسلوكًوًالذيًمنًالممكنًأنًيسببًتهديداً 

أوًًبهًإذاللًأوًمهانةًإذاًكانًهذاًالسلوكًمبنيًعلىًعرقًالطالبًاألساسيً

أوًالمفترضً،ًلونهً،ًالدينً،ًالمنشأًاألصليً،ًاإلعاقةً،ًالتوجهًالجنسيً،ً

المفترضًأنًًليسًمنالنسبًأوًالجنسًوًًالهويةًالجنسيةًوًالمظهرً

إلىًهدف يشملًالتحرشًقصدًاألذىً،ًأنًيكونًموجهاً 

التحرشًيخلقًبيئةًعدائيةًعندماًيكونًمحددًأوًيتضمنًحوادثًمتكررةًً

الفعلًشديدًبماًفيهًالكفايةً،ًمتفشيً،ًأوًمستمرً،ًلذاًلزمًالتدخلًأوًتحديدً

قدرةًالطالبًعلىًالمشاركةًفيًأوًاالستفادةًمنً

طةً،ًأوًالفرصًالتيًتتيحهاًالمدرسةًالخدماتًوًاألنش

التحرش على أساس العرق ، اللون ـ أو المنشأ األصليالقاعدة 

التحرش المبني على الدين أو العقيدةالقعدة 

التحرش المبني على الجنس ، و الهوية الجنسية القاعدة 

، و التعبير الجنسي ، التوجه الجنسي

التحرش مضايقات بسبب اإلعاقة القاعدة الالقاعدة 

الجنسي 

التحرشًالجنسيًهوًتحرشًمبنيًعلىًالجنسً

السلوكياتًالتيًتشكلًتحرشًجنسيًمنًالممكنًأنًتشملًوًلكنهاًليستً

مقتصرةًعلىً

صورًًذاتًإيحاءاتًتصريحاتًفيهاًإيحاءاتًجنسيةًأوًًتصريحاتًمسيئةً

جنسيةً،ًإشاراتًذاتًإيحاءاتًجنسيةً،ًالتحرشًاللفظيًأوًاإلعتداءًذوًالطبيعةً

الجنسيةًأوًرسائلًمزعجةًأوًمسيئةًأوًموحيةًجنسيةًُمرسلةًمنًبريدًإلكترونيً

أوًأيًوسيلةًإلكترونيةًأخرىً،ًوًالمقترحاتًالخفيةًأوًالمباشرةًلخدماتًجنسيةً

ةًأوًًالقرصالطبطبوًلمسًوًالتربيتً

منًالممكنًأنًيوجهًالتحرشًالجنسيًتجاهًشخصًبعينهًأوًأشخاصًأوًمجموعةً

سواءًكانًمنًنفسًالجنسًأوًمنًالجنسًاآلخرً

اإلستقواءالبلطجة القاعدة 

وًعلىًنطاقًواسعً ،ًوًمستمراً  البلطجةًهيًالقيامًبأيًفعلًعنًقصدًوًالذيًيكونًشديداً 

يتداخلًمعًفائدةًالطالبًالتعليميةً،ًوًالفرصًوًاألداءًوًلهًتأثيرًبشأنً

الضررًالجسديًللطالبًأوًتدميرًممتلكاتًالطالب 1

ًيضعًالطالبًأوًالطالبًوًهوًعلىًعلمًفيًخوفًمعقولًمنًاألذىًالجسدي 2

أوًاألضرارًبممتلكاتًالطالبً

التسببًفيًاإلضرارًالعاطفيًللطالبًأوًالطالب 3

خلقًبيئةًتعليميةًعدائيةً 4

علىًاآلتيً ةًمعاكسةًغيرًمرغوبمنًالممكنًأنًيتضمنًفعلًالبلطجةًوًلكنهًليسًقاصراً 

،ًتهديدً،ًسلوكًتخويفيً،ًبلطجةًعنًطريقًاإلنترنتً،ًبلطجةًجسديةً،ًسرقةً،ًمضايقةً

جنسيةًأوًدينيةًأوًبسببًتعصبًوًإذاللًعلنيً

إذاًكانتًيجبًمراجعةًالبلطجةًالتيًتشملًفئةًمحميةًالنتهاكاتًحقوقًمدنيةًمحتملةً

البلطجةًمتكررةًعلىًمرًالوقتًوًًاستمرتًبعدًتدخلًاإلدارةًالموثقً،ًفإنهًمنًالممكنًأنً

ينتجًعنهًطردا ً

أوًخارجًحرمًمدارسًمتروً،ًمنًقبلًتلميذًفعلًمتعمدًأوًمتهورًعلىًأراضيًالمدرسةً

علىًالصحةً بمفردهًأوًمشتركاًُمعًآخرينً،ًموجهًتجاهًأيًتلميذًآخرًوًالذيًيشكلًخطراً 

الجسديةًأوًالعقليةًأوًًأمانًهذاًالطالبً،

أوًيدفعًأوًيُكرهًطالبًعلىًأنًيُعرضًصحتهًالعقليةًأوًالجسديةًًأوًأمنهًللخطرً

وًالمعاكسةًالًتتضمنًاإلحتكاكًالجسديًالمصاحبًإليًاألحداثًالسخريةًمنًاآلخرينًأ

الرياضيةًأوًالتدريبًأوًالمنافسةًالتيًتتمًتحتًإشرافًمدربًأوًراعيًللنشاطًالرياضيً

البلطجة اإللكترونية القاعدة 

علىًالبريدً استخدامًالمعلوماتًوًتكنولوجياًاإلتصاالتً،ًوًيشملًهذاًولكنهًليسًمقصوراً 

،ًأجهزةًاإلستدعاءًالصوتيً،ًالرسائلًالنصيةً،ًالخلويإللكترونيً،ًالتليفونًالمحمولًا

الرسائلًالتيًتحتويًصورًأوًتسجيلًفيديوً،ًالرسائلًالفوريةً،ًالمواقعًالشخصيةً

التشهيريةً،ًمواقعًالشبكاتًاالجتماعيةً،ًوًمواقعًاإلستفتاءًالشخصيةًأوًالمجالتًالدوريةً

علىًطالبًأخرًًأنظرًإليًتعريفًالبلطجةًباألعلىًالبلطجةًمنًأجلًاإلستقواء

رسةاإلعتداءًعلىًمدرسًأوًأحدًالعاملينًفيًالمدالقاعدةً

فعلًمتعمدًوًمتهورًيسببًأوًمنًالممكنًأنًيسببًأذيًجسديًلمدرسًأوًموظفً

بالمدرسةًعلىًأراضيًالمدرسةًأوًفيًأنشطةًترعاهاًالمدرسةً

تعطيل شديد لبيئة المدرسةالقاعدة 

منًًاآلخرينتشتيتًبيئةًالمدرسةًعنًعمدًإلىًالدرجةًالتيًتخاطرًبأمانًالطالبً

موثقًعلىًالخطرًالفعليEًًًمًاإلستجابةًالممكنًأنًتستخد فقطًإذاًكانًهناكًدليالً 

لضررًالطالبًالُمقدمًفيًاإلحالةًالتأديبيةً

 

 للعامًالدراسيًًدليلًالطالبًوًالوالدين

التحرش

تصرفًسيءًوًالذيًمنًالممكنًأنًينظرًإليهًأوًيوصفًبأنهًبلطجةً،ً

بلطجةًإلكترونيةً،ًتعصبً،ًتخويفً،ًأوًمعاكسةًقدًتعتبرًتحرشًممنوعً

حسبًهذهًالسياسةًعندماًيكونًالسلوكًمبنيًعلىًعرقًالطالبًاألساسيًأوً

المفترضً،ًلونهً،ًالدينً،ًالمنشأًاألصليً،ًاإلعاقةً،ًالتوجهًالجنسيً،ًالنسبًأوً

الجنسًًوًيشكلًالهويةًالجنسيةًوًالمظهرًوًيخلقًبيئةًعدائيةً



عندماًيتطلبًالتهديدًأنًيكونًهناكًإستجابةEًًوًمعًذلكً،ًفإنهًيمكنًاستخدامًًاإلستجابةً

للحادثةًمنًمدارسًمتروً،ًبغضًالنظرًعنًالمخاطرةًالفعليةًللطالبً

التعارك الجماعي القاعدة 

منًالممكنًأنًتشملًالمشاجرةًفيًمشاجرةًجسديةًنًينخرطوثالثًأوًأكثرًًمنًالطالبً

كثيرًمنًالطالبًضدًقليلًمنًالطالبًأوًعدةًمشاجراتًفرديةً

إرهاب من قبل تشكيل عصابي القاعدة 

طالبًمتورطًفيًتشكيلًعصابيًبطريقةًمنًالمعقولًأنًتتسببًفيًأذىًجسديًأليً

صًخش

ة جنائية حسب سلوك خارج الحرم المدرسي و الذي يقود إلى تهمالقاعدة 

أو أفعال خارج الحرم المدرسي تُرتكب ضد عضو  T.C.A 49-6-3051(bالقانون 

في مجتمع المدرسة 

منًالممكنًأنًيقعًالطلبةًتحتًإجراءاتًتأديبيةًلسلوكًقدًارتكبًخارجًالحرمًالمدرسيً

عندماًً

- -T.C.A 49-6يتسببًسلوكًالطالبًفيًتهمةًجنائيةًحسبًالقانونًً 1

3051(bًعلىًاألشخاصًأوًيعطل يشكلًإستمرارًوجودًالطالبًخطراً 

العمليةًالتعليميةً

علىً 2 عندماًيرتكبًطالبًفعلًضدًعضوًفيًمجتمعًالمدرسةًوًالذيًيشكلًتهديداً 

يجبًأنًالعاملينًفيًالمدرسةًفيًمدرسةًالطالبًًوأًاآلخرينسالمةًالطالبً

مةًالتيًيتعرضًلهاًالطالبًأوًتشملًاإلحالةًالتأديبيةًعلىًوصفًمحددًتهديدًالسال

الموظفينً

اإلعتداء الجنسي القاعدة 

اتصالًجنسيًغيرًمرغوبًبهًمعًإستخدامًالقوةًضدًرغبةًالشخصًوًعندماًالًيستطيعً

الضحيةًأنًيعطيًموافقةًوًيوضحًأذىًأوًمضايقةًنفسيةً،ًعاطفيةًأوًجسديةًعلىً

الضحيةً

السرقة القاعدة 

بتعمدًوًعنًمعرفةًأخذًشيءًمملوكًلشخصًآخرًعنًطريقًاستخدامًالعنفً،ًوًباستخدامً

سالحً

التعريض للخطر بطريقة متهورةالقاعدة 

نًيفلموظفعلًمتعمدًحيثًيتسببًالسلوكًفيًأذىًأوًمنًالمحتملًأنًيسببًأذىًلطالبًأوً

العراك المتكررالقاعدة 

لذيًيشاركًفيًمعركتينًأوًأكثرًخاللًالعامًالدراسيًخمسةًأيامًيمكنًأنًيتلقىًالطالبًا

ينبغيًأنًفصلًمنًالمدرسةًوًيصلًإلىًعامًدراسيًكاملًمنًالطردًخارجًالمدرسةً

تبنىًاإلستجابةًالتأديبيةًعلىًأساسًشدةًوً

مدىًالتعطلًالفعليًلبيئةًالتعليم

دوالرالتخريب الذي قيمته أكثر من القاعدة 

أوًتشويهًممتلكاتًشخصيةًأوًمدرسيةً التدميرًالحادثًقيمتهًأكثرًمنًتدميرًًعمداً 

فيًالحسابًفيًتحديدًالمستوىًالمالئمًمنًاإلستجابةًرغبةًالطفلًفيًؤخذً.ًتدوالرً

إصالحًالممتلكاتًالُمدمرةًأوًدفعًالتعويضً

دوالرسرقة من فرد أو ممتلكات المدرسة أكثر من القاعدة  رقم 

أخذًممتلكاتًشخصًآخرًأوًممتلكاتًالمدرسةًدونًتصريحًـًًبقصدًحرمانًالمالكًمنً

قيمةًالشيءًالذيًتمًأخذهًأكثرًممتلكاتهً

فيًالحسابًفيًتحديدًالمستوىًالمالئمًمنًاإلستجابةًرغبةًوخذًتي.ًدوالرًمنً

الطفلًفيًإصالحًالممتلكاتًالُمدمرةًأوًتبديلًالشيءًأوًدفعًتعويضً

رفض أو الفرار من تفتيش عن مخدرات أو سالحالقاعدة 

الطالبًالذيًيقومًبرفضًالخضوعًلتفتيشًعنًمخدراتًأوًسالحًأوًيهربًعندماًيُطلبًمنهً

لهذهًالقاعدةًهذاًي علىًوجودًسالحًأوًمخدرًلكيًيتمًكونًمنتهكاً  يجبًأنًيكونًهناكًدليالً 

استخدامًالطرد

ىالطالبًالذيًيخالفًهذهًالقاعدةًالًيتأهلًإلىًدورةًمخالفيًتعاطيًالمخدراتًللمرةًاألول

سلوك النوع رقم 

اإلغتصاب القاعدة 

الفعلًالجنسيًالغيرًمرغوبًبهًعنًطريقًالفمً،ًالشرجًأوًًاإلختراقًالمهبليًمعًإستخدامً

القوةًوًضدًرغبةًالشخصًوًعندماًالًيستطيعًالضحيةًأنًيعطيًموافقةً

محاولة قتل القاعدة 

محاولةًقتلًكائنًبشريً

قتلالقاعدة 

قتلًكائنًبشريً

ZTالمخالفات التي ال يتم التسامح فيها السلوكيات من النوع 

الطردًمطلوبً،ًوًلكنهًليسًإلزاميًلمدةًعامً

التهديد عن طريق الرسائل عبر األجهزة اإللكترونية (ZTالقاعدة 

جدياًعبرًجهاٍزًإلكترونيًبإيقاعًإصاباتًجسديةًأوًالموتًالىً الطالبًالذيًينقلًتهديداً 

طالبًآخرًأوًموظٍفًفيًالمدرسةًوًالذيًيخلقًحالةًتعطيٍلًحقيقيةًفيًالمدرسةًوًالتيً

منًإدارةًالمدرسةً تتطلبًتدخالً 

ZTالمخالفات التي ال يتم التسامح فيها السلوكيات من النوع 

الطردًاإلجباريًمنًالمدرسةًلمدةًعامً

منًالمدرسةًلمدةًالًتقلًعنًسنةZTًًاإلنتهاكاتًالتيًمنًالنوعًعدمًالتسامحً تتطلبًطرداً 

مدرسيا ًدراسيةً علىًأيهًحالً،ًفإنًمديرًالمدارسًحسبًقانونًواليةًتنيسيًيوماً 

أوًالذيًينوبًعنهًيمكنهًتعديلًطولًفترةًالطردًعلىًأساسًكلًحالةًمنًخاللًعمليةً

لتفاصيلًإلىًأنظرًالصفحاتًالطعنًأوًإستئنافًالقرارًأوًتقديمًطلبًللتعديلً

يةًتنيسيًحسبًقانونًوالZTًالمخالفاتًاآلتيةًهيًمخالفاتًمنًالنوعًعدمًالتسامحًأكثرً

المخدرات (ZTالقاعدة 

الحيازةًالغيرًقانونيةًأوًاستخدامًأوًتوزيعًمخدراتًعلىًأراضيًالمدرسةًوًتشملًأيً

الموادًالخاضعةًللرقابةًأوًًالموادًالمماثلةًلهاًأو

(a) Section (12 3401-6-TCA 49

 للعامًالدراسيًًدليلًالطالبًوًالوالدين47ً



ً

علىًكيتامينً،ًأمالحًاألدويةًبروشتةًأوًوصفةًطبيبً هذاًيشملًولكنهًليسًقاصراً 

توزيعًالمخدراتًيُعرفًعلىًأنهًتبادلًمتعمدًأليًمخدراتًاإلستحمامً،ًالمريميةً

سيتمًعملًإحالةًإلىًاألخصائيًاإلجتماعيًمحظورةًمعًمقابلًماديًأوًفائدةًأخرىً

المدرسيًأليًطالبًيوجدًمخالفًلهذاًالقانونً

الطالبًالذيًيوجدًفيًحيازتهًبرنامجًتحويلًمتعاطيًالمخدراتًللمرةًاألولى

يرًًالماريجواناًأوًاألدويةًغيرًالمصرحًبهاًوًهذاًللمرةًاألولىأوًيكونًتحتًتأث

معًأنًالمخالفةًبتعاطيًالمخدراتًهيًمنًالمخالفاتًالتيًالًيوجدًبهاًتسامحًوًلكنً

لطالبًاالمخالفينًللمرةًاألولىًمؤهلينًلتعديلًفيًالطردًوًهذاًفيًإطارًبرنامجًالتحويلً

يعًالمخدراتًبمقابلًماديًأوًبدونًمقابلًماديًليسًالذيًوجدًأنهًكانًلديهًالقصدًفيًتوز

ساعاتًتشملًالمتطلباتًالالزمةًللتأهلًحضورًالطالبًلعددًمؤهلًلبرنامجًالتحويلً

حضورًالوالدينًلدرسًتعليميًعنًالمخدراتًلمدةً لدرسًتعليميًعنًالمخدراتًوًأيضاً 

مًعملًسيتيةًالطالبًالفشلًفيًتكملةًكلًمتطلباتًالبرنامجًسوفًيلغيًأهلساعتينً

 Drugإحالةًإلىًاألخصائيًاإلجتماعيًأليًطالبًيوجدًمشاركًفيًفيًبرنامجً

Diversion

عندماًيشاركًالطالبًفيًبرنامجًارتكابًالجريمةًللمرةًاألولىًفإنًالطالبًبهذاًيتنازلً

إذاًتغيبًالطالبًعنًدرسًتعليميًإلزاميًعنًالمخدراتًأوًعنًحقهًفيًاإلستئنافً

غيبًعنًإختبارًللمخدراتًفمنًالممكنًأنًيتمًطردهمًمنًالمدرسةً،ًوًبعدًالطردً،ًلنًت

يكونًلهمًالحقًفيًاإلستئنافً

لمزيدًمنًالمعلوماتًعنًبرنامجًتحويلًمتعاطيًالمخدراتًللمرةًاألولىًاتصلًبالرقمًً

أوًبالرقم

اإلعتداء المتفاقم على مدرس أو أحد موظفي المدرسة أو مسؤول القاعدة 

 5SROالمصادر المدرسي 

بقصدًأوًبعلمًيتسببًفيًإصابةًجسديةًخطيرةًلمدرسًأوًأحدًموظفيًالمدرسةًأوً

SROمسؤولًالمصادرًالمدرسيً

المواد المتفجرة (ZTالقاعدة 

حيازةًأيًجهازًمدمرً،ًوالذيًتشملًأيًعبوةًناسفةًحارقةً،ًأوًالغازاتًالسامة،ًبماًفيً

حيازةًذلكًالقنابلًوًالقنابلًاليدويةًوًالصواريخًوًالقذائفًوًاأللغام،ًوًاألجهزةًالمماثلةً

ألعابًناريةًتمًتغييرهاًأوًتعديلها

فقطًإذاًتمZTًًالتسامحًًحتىًتستخدمًكمتفجرًستعتبرًمخالفةًيطبقًعليهاًقانونًعدمً

تعريفًاأللعابًالناريةًالمعدلةًعلىًأنهاًمتفجراتًمنًقبلًالموظفينًالمكلفينًبتنفيذً

األلعابًالناريةًالًتعتبرًمتفجراتًالقانونً

األسلحة النارية (ZTالقاعدة 

حيازةًسالحًناريًأوًإحضارًسالحًناريًإلىًالمدرسةًهذاًيشملً،ًولكنهًليسًقاصراً 

وًكماًتتطلبًقوانينًالواليةًوًالقوانينًالفيدراليةً،ًفإنًأيعلىًالمسدساتًوًالبنادقً

إلىًسلطاتًتنفيذًالقانونًلًايحإلىًالمدرسةًسوفًًا ًطالبًيحضرًسالح

 اصة بهاالعملية التأديبية و اإلجراءات الخ

اإلجراءات القانونية التأديبية  الخاصة بالطرد و الفصل المؤقت من 

المدرسة

أيامًيُعرفًالطردًعلىًأنهًفصلًمؤقتًلمدةًتزيدًعنً

سيحققًمديرًالمدرسةًأوًالشخصًالذيًستبدأًاإلجراءاتًالتأديبيةًعلىًمستوىًالمدرسةً

ينوبًعنهًفيًسوءًالتصرفًالمزعومًلطالبًوًسيحددًماًإذاًكانًاإلجراءًالتأديبيً
سوفًيقومًمديرًالمدرسةًأوًمنًينوبًعنهًبشرحًاإلجراءاتًالقانونيةًوًضرورياً 

تًايوضحًوجهةًنظرًالمدرسةًتجاهًالمخالفةًوًالمعلوماتًالتيًتمًجمعهاًأثناءًالتحقيق

الطردًأوًوًطولًمدةًالفصلًالمؤقت

منًسيسمحًمديرًالمدرسةأيًتدخالتًأخرىًلتعديلًالسلوكًكماًيُحددًمنًقبلًالمديرً

ينوبًعنهًللطالبًبشرحًقصتهًأوًوجهةًنظرهًالمتعلقةًبالمخالفةً

لوًنمىًإلىًعلمًالمديرًأوًمنًينوبًعنهًسوءًتصرفًخطيرًمنًقبلًطالبًً،ًفإنهً

ًحتىًيتمًإستعادةًيمكنًللمديرً أوًمنًينوبًعنهًأنًيقومًبإزالةًالطالبًمنًمكانهًفوراً 

النظامً،ًأوًيواصلًالتحقيقًفيًسوءًالسلوكًالُمرتكبً،ًأوًلحمايةًأفرادًعلىًأراضيً

لمدةًأقصاهاًيومينًالمدرسةً ًملخصيمكنًللمديرًأوًمنًينوبًعنهًفصلًطالبًفوراً 

الًيوجدًماًيبررًاإلجراءًالتأديبيً،ًفإنًالحادثةًًإذاًتمًتقريرًأنهوقفًالطالبفصل

سوف

فيهاًستحسبًعلىًأنهاًغياباتًبعذرً تُلغىًوًاأليامًالتيًتمًفصلًالطالبًمؤقتاً 

علىًمديرًالمدرسةًأوًمنًينوبًعنهً،ًأنًيبلغًوليًاألمرًأوًالوصيًخاللًفترةً

-Inامًفيًالصفًساعةً،ًعندًطردًأيًطالبًفيماًعداًإذاًكانًالحرمانًمنًالدو

School-Suspensionًإذاًلمًيتمكنًأولياءًاألمورًأنًيأتونًمنًليومًواحدًأوًأقل

حًيجبًأنًيمنفإنًالطالبًًيبقىًفيًالمدرسةًنهايةًاليومًالدراسيًأبنتهمًأجلًأبنهم

بالفصلًأوًالطردًالذيًحدثً مكتوباً  الوالدينًإشعاراً 

عنهًوضعًوًتنفيذًخطةًعملًلمساعدةًالطالبًعلىًوعلىًمديرًالمدرسةًأوًمنًينوبً

تحسينًسلوكهًوًتكونًهذهًالخطةًمتاحةًليستعرضهاًمديرًالمدارسًعندًالطلبً

سوفًيمنحً

الطالبًالفرصةًلتعويضًالعملًالمدرسيًحسبًماًيرىًالمديرً

يجبًأنًيسلمًمديرًالمدرسةًأوًأيامًيُعرفًالطردًعلىًأنهًفصلًمؤقتًلمدةًتزيدًعنً

فيًنفسًاليومًالذيًأتُخذًفيهًقرارًطردًالطالبً الحرمانًمنًالدوامًلمدةًمنًينوبًعنهًفوراً 

الىًالطالبً،ًوليًأمرًالطالبً،ًوًمكتبًأيامتتجاوزً أوًشخصياً  مكتوباً  إشعاراً 

مًالوصيًبحقهيًاألمراإلجراءاتًالتأديبيةًفيًقسمًخدماتًالدعمًبقرارًالطردً،ًوًإبالغًول

،ًفاإلشعارًالمكتوبًحولًسوءً شخصياً  فيًاإلستئنافًفيًحالةًإعطاءًوليًاألمرًإشعاراً 

التصرفًسوفًيتمًتقديمهًفيًالوقتًالمناسبً

وًيجبًأنًيتضمنًالقانونًالذيًيُزعمًأنهًتمًخرقهًوًوصٍفًموجزًلسوءًالسلوكًالمرتكبً

لوماتًالمتعلقةًبحقهماًفيًاإلستئنافًضدًالطردًوًيجبًأنًيتلقىًالطالبًوًوليًأمرهًالمع

3401 has been amended to include these additional sections]-6-101 [the statute, 49-10-454 AND 53-17-416 AND 39-17-403 through 39-17-TCA 39

3401 (b-6-TCA 496 106 (a)(34), -11-TCA 39

 للعامًالدراسيًًدليلًالطالبًوًالوالدين



كذلكًيتضمنًاإلشعارًالمكتوبًإسمًوًمعلوماتًاإلتصالًبمديرًاإلجراءاتًالتأديبيةً

أيامًمنًباإلضافةًالىًمتطلباتًوًوجوبًاإلتصالًبمديرًاإلجراءاتًالتأديبيةًخاللًمدةً

إستالمًاإلشعارًالخطيًللطردًحتىًتطلبًإستئنافًقرارًالطردً

،ًفيكونًالحقًلوليًأيامحرمانهًمنًالدوامًلمدةًتتجاوزًإذاًتلقىًالطالبًقرارًبالطردً

األمرًأوًالوصيًالشرعيًأنًيتصلًبمديرًاإلجراءاتًالتأديبيةًإذاًكانًلديهًمزيدًمنً

يرجىًاالتصالًبرقمًمركزًمعلوماتًاألسرةًًالتابعًلإلدارةًالتعليميةًعلىًالرقمًاألسئلةً

أوًاالتصالًبمكتبًالجلساتًالتأديبيةًعلىًالرقمً

الوصيًالحقًفيًأنًيقدمًنسخاًمنًجميعًقبلًبدءًأيًجلسةًإستئنافًيكونًلوليًاألمر

جلسةًاإلستئنافًالىًمديرًاإلجراءاتًالتأديبيةًًاألدلةًالمكتوبةًوًالتيًينويًتقديمهاًفي

لىًيجبًتقديمًالطلباتًاوًلكنًقبلًبدءًجلسةًاإلستماعًبخمسةًعشرًدقيقةًعلىًاألقلً

عنًالطلبةًقبلًتاريخًعقدً مكتبًاإلجراءاتًالتأديبيةًللحصولًعلىًنسخًٍمنًاألدلةًنيابةً 

جلسةًاإلستئناف

وًيمكنًإضافةًأيةًسجالتًمقدمةًقبلًتاريخًعقدًاً وًسيتمًتقديمًاألدلةًإذاًكانًذلكًعملي

الًيمكنًتحريرًاألدلةًالمحميةًتحتًقانونًحقوقًالجلسةًفيًيومًعقدًجلسةًاإلستئنافً

منًقبلًمدارسًمتروبوليتانًناشفيلًالعامةFERPAًاألسرةًالتعليميةًوًالخصوصيةً

MNPSًًلجهةًثالثةًمثلًالطلبةًالشهود

أوًطردهمًمنًالمدرسةًغيرًمسموحًلهمًبالتواجدًإنًالطالبًالذ ينًتمًفصلهمًمؤقتاً 

مناسباتًترعاهاًأوًعلىًأراضيًالمدرسةًأوًممتلكاتهاًأوًالمشاركةًفيًأيًأنشطةً

حفالتًالتخرجً،ًاألنشطةًالرياضيةً،ًتُقيمهاًمدارسًمتروً لًلوًتمًفصإلخمثالً 

الطالبًفيًيومًمدرسيًوتمًإلغاءه

األحوالًالجويةًأوًالطقسً،ًفيجبًأنًتَُعوضًهذهًاأليامًبأيامًأخرىًمدرسيةًًبسببًسوء

فيًاأليامًالتاليةًلأليامًالتيًتمًإلغاءهاًبسببًالطقسًالغيرًمناسبً

او اإلستئناف أيام مدرسيةالفصل المؤقت أكثر من عملية  الطرد 

لحاالت الطرد 

المستوىًاألولًيقدمًفيهًاإلستئنافًإلىًمسؤولًهناكًثالثًمستوياتًمنًاإلستئناف

جلسةًاإلستماعًالتأديبيةً،ًالمستوىًالثانيًيقدمًإلىًالمديرًالتنفيذيًلخدماتًالدعمًأوًمنً

ينوبًعنهًوًالمستوىًالثاثًمنًاإلستئنافًيقدمًإلىًمجلسًالتعليمً

أوًًًعندًاتخاذًقرارًبطردًالطالبًفإنًالمديرًأوًمساعدًالمديرًسيرسلًفورا ً خطياً  إشعاراً 

فيهًالحقًبإستئنافًقرارًإشعارًشخصيًلوليًاألمرً الوصيًالقانونيًوًالطالبًموضحاً 

الفصلًالمؤقتًالطردً

منًالممكنًأنًيتمًالتأكيدًعلىًقرارًالمديرًمنًالمستوىًاألولًأوًألكثرًمنًعشرةًأيامً

علىً المستوىًالثانيًمنًاإلستئنافًًأوًًيأمرًبإزالةًعقوبةًالفصلًبدونًأيًشرطًأوًًبناءاً 

أوًإتاحةًفرصةًلبرامجًبديلةً،ًأوًتحديدًفترةًمعينةًلطردًالطالبًأحكامًوًشروطًمعقولةً

مديرZTًًردًمنًأجلًمخالفاتًعدمًالتسامحًالمطلقًيقومًبتعديلًالطمنًالمدرسةً

المدارسًالعامًفقطًوًهذاًحسبًكلًحالةًعلىًحدىً

تمًيجبًأنًيالفصلًأكثرًمنًعشرةًأيامجميعًالطعونًعلىًالقراراتًالتأديبيةًبالطردً

أوًكتابةًأوًإشعارًفعليًفيًخاللً إذاًلمًخمسةًأيامًمنًقرارًالطردًتقديمهاً،ًشفهياً 

يجبًخمسةًأيامً،ًفإنهًقدًتمًالتنازلًعنًالحقًفيًاإلستئنافًيتمًتقديمًالطعنًفيًخاللً

تقديمًإخطارًمنًوليًاألمرًيبينًنيةًالوالدينًفيًأنًيكونًلهمًممثلًقانونيًإلىًمكتبً

الجلساتًالتأديبيةًعندًطلبًاإلستئنافً،ًحتىًيتسنىًلإلدارةًالتعليميةًأنًيكونًلهاًممثلً

كلًجلسةًاستماعًًقانونيًأيضا ً

يتمًتسجيلها

يقدم فيه اإلستئناف إلى مسؤول جلسة اإلستماع التأديبيةالمستوى األول 

الطعنًعلىًالقرارًفيًهذهًالمرحلةًيقدمًإلىًمسؤولًجلسةًاإلستماعًالتأديبيةًوًالمديرً

سيتمًعقدًجلسةًاإلستماعًفيًمدةًأقصاهاًالتأديبيًالمختارًمنًقبلًمجلسًالتعليمً

إنًمسؤوليًوهوًالفصلًلمدةًأكثرًمنًعشرةًأيامأيامًبعدًبدايةًمدةًالطردً

إلىًالشخصًالذيًطلبًاإلستئنافً كتابياً  الجلسةًالتأديبيةًيجبًأنًيعطواًإخطاراً 

إلىًالمديرًأوًالمديرًالمساعدًالذ يًأعطىًقراراً بمكانًإنعقادًوًموعدًالجلسةًوًأيضاً 

خاللًالمداولةًسوفًيطلبًمنًكلًاألطرافًالخروجًفيماًعداًأعضاءًجلسةًبالطردً

الفشلًفيًحضورًهذاًاإلستئنافًاإلستماعًوًمديرًالعمليةًالتأديبيةً

فًستوضعًفيًاإلعتبارًالظرويشكلًتنازلًعنًحقوقًالطالبًوًوليًاألمرًفيًاإلستئنافً

ءاتًالتأديبيةًالمخففةًمنًقبلًمنسقًاإلجرا

مسؤولًلجنةًاإلستماعًالتأديبيةًسوفًيقومًبعملًسجلًمكتوبًيحتويًعلىًملخصً

الحقائقًوًاألسبابًالتيًتدعمًالقرارً

اإلستئناف يقدم إلى المدير التنفيذي لخدمات الدعم أو من ينوب عنهالثاني المستوى 

دًعلىًاألسبابًالتاليةًيمكنًأنًيُطلبًالمستوىًالثانيًمنًاإلستئنافًباإلستنا

يعتقدًالطالبًأوًوليًاألمرًأنهًتمًإنتهاكًحقوقهًفيًاإلجراءاتًالقانونيةً

ستقدمًأدلةًجديدةًلمًيتمًتقديمهاًفيًالمستوىًاألولًمنًجلسةًاإلستماعًللطعنًعلىً

القرارً

التسامحإلتماسًمنًأجلًالترفقً

فيًهذاًالمستوىً،ًالمدرسةًالتيًقامتًبطردًالطالبًتكونًممثلةًفيًالمديرًأوًالمديرً

أوًمنًيشرحًمنًيمثلًالمدرسةًالحادثةًإلىًالمديرًالتنفيذيًلخدماتًالدعمًالمساعدً

وًيتضمنًالحقائقًالتيًتمًإكتشافهاًوًشروطًعمليةًالطردً،ًمستوىًحضورًينوبًعنهً

،ًوًأيًمعلوماتًخاصةًالدرجاتًوًالشهاداتراكميةًللطالبًالطالبً،ًًوًالسجالتًالت

يمكنًذكرهاًفيًاإلستئنافًللردًعلىًاألسئلةًالتيًمنًالممكنًأنًتُطرحًمنًقبلًالمديرً

أوًمنًينوبًعنهًالتنفيذيًلخدماتًالدعمً

3401(4) (C-6-49TCA 8 D), -3401(4) (B-6-TCA 49

 للعامًالدراسيًًدليلًالطالبًوًالوالدين49ً



فإنًالمديرًالتنفيذيZTًفيًحالةًإذاًكانتًالمخالفةًيطبقًعليهاًمبدأًعدمًالتسامحً

أوًمنًينوبًعنهًسوفًيقدمًتوصيةًإلىًمديرًالمدارسًالعامً،ًوالذيًلخدماتًالدعمً

بدورهًسيقومًبإتخاذًالقرارًالنهائيً

يقدم فيه اإلستئناف إلى مجلس التعليمالمستوى الثالث 

يمكنًلمجلسًالتعليمًأنًيمنحًأوًيرفضًطلبًحضورًجلسةًإستماعًلمجلسًالتعليمًأوً

دًجلسةًإستماعًأوًبدونًجلسةًإستماعًيمكنهًأنًيؤيدًأوًيُسقطًالقرارًبع

 مراكز التعليم البديلة للطالب المطرودين من المدارس
وًةالمتوسطهناكًمراكزًتعليمًبديلةًمتوفرةًلطالبًالمدارسًاإلبتدائيةًوًاإلعداديةً

قدًتمًفصلهمًلمدةًأكثرًمنًعشرةًأيامًالثانويةًالذينًتمًطردهمً

وًالمطرودينًالمتوسطةالحضورًإلزاميًلكلًطالبًالمرحلةًاإلبتدائيةًوًاإلعداديةً

جميعًطلبةًالثانويةًالذينًتمًطردهمًلديهمًالفرصةًللدوامًفيًمركزًتعليمًبديلًفيًحالةً

منًفضلكًاتصلًبمكتبًاإلجراءاتًالتأديبيةًعلىًالرقمًتوفرًالمقاعدً

الطالبًللتقصيًعنًمكانً

خاضعونًلقراراتًالحرمانK-4ًًًالطالبًمنًصفًالروضةًوًحتىًالصفًًالرابعً

منًالدوامًوًالطردًلمدةًقدًتصلًالىًسنةًتقويميةًفيًحالةًخرقًقواعدًالسلوكً

الذينًإرتكبواًمخالفةK-4ًًالطلبةًفيًالصفوفًًدليلًالطالبًوًالوالدينالمذكورةًفيً

نيكونوأوًيوصىًبطردهمZTًًمبدأًعدمًالتسامحيطبقًعليهاًالًتحتملًالتسامحً

لبةًسيقومًالمديرًالتنفيذيًإنضباطًالطبعملًمراجعةًسريعةًعلىًسجلهمًالتأديبيًنًيمطالب

أو

منًينوبًعنهًبمراجعةًسريعةًعلىًالحالةًوًيصدرًتوصيةًباإلجراءاتًالمستقبليةً

وفًيحالًإلىًمكتبًأيًطالبًيوصىًبأنًيطردًبعدًعمليةًالمراجعةًالسريعةًس

الجلساتًالتأديبيةًفيًإدارةًخدماتًالدعمًمنًأجل

ًالطالبالمستوىًاألولًمنًجلسةًاإلستئنافًالتأديبيةًإذاًطلبًوليًاألمرًأوًالطالبًهذاً

فيًالصفوفًمنًالروضةًإلىًالصفًالرابعًوًالذينًتمًطردهمًبحدًأقصىًعامًدراسيً

يمًبديلًمتخصصًلألطفالًفيًأعمارًالمرحلةًكاملًسيتمًتقديمًمكانًلهمًفيًبرنامجًتعل

اإلبتدائيةً

 إتفاقيات لوضع الطالب تحت الرقابة لفترة معينة
يحقًلمدراءًالمدارسًإخضاعًطالبًلمدةًتحتًرقابةًخاصةًبالمدرسةًبدونًإخطارً

ًوًسيتمًبيانًمدةًوًشروطًالرقابةمكتبًالجلساتًالتأديبيةًالتابعًإلدارةًخدماتًالدعمً

وًيكونًالوضعًتحتًالرقابةًالمدرسيةًًمنفصلًوًمنعزلًعنًالوضعًتحتًبوضوحً

تجاوزًولنًتالرقابةًالتيًيُصدرهاًمكتبًالجلساتًالتأديبيةًالتابعًإلدارةًخدماتًالدعمً

فترةًوضعًالطالبًتحتًالرقابةًمدةًسنةًتقويميةًواحدةً

 تعديل لقرار الطرد من المدرسة

أوًمنًينوبًعنهًلتغييرًشروطًوًطلبًلمديرًالمدارسطلبًتعديلًقرارًبالطردًه

وفيًأيًوقتًبعدًالطردًالتيًتشملًوالًتقتصرًعلىًمدةًالطردًأوًالمدرسةًالمعينةً

إنتهاءًاألمرًأوًالتنازلًعنًعمليةًاإلستئناف

أوًالطالبًأنًيقدمًللمديرًالعامًللمدارسًأوًالوصيًالقانونيًًويجوزًألحدًالوالدينً

خط لتعديلًشروطًطردًالطالبًطلباً  فمديرًالمدارسًالعامًلهًصالحياتًتعديلًأيًياً 

حالةًطردًحسبًكلًحالةًعلىًحدىًفيًأيًوقتًبعدًإتمامًعمليةًاالستئنافًأوًالتنازلً

باألسبابًالتيًتؤيدًالتعديلًعنه سيقومًوًيجبًأنًيتضمنًالطلبًالخطيًالُمقدمًبياناً 

بالردًعلىًالطلبًوًإتخاذًالقرارًفيًخاللًمدةًمعقولةًوًمديرًالمدارسًأوًمنًينوبًعنهً

المديرمنًيومًإستالمًالطلبأيامًعمليوماً التيًلنًتتجاوزً

منًفضلكًإتصلًبمكتبًأوًمنًينوبًعنهًغيرًملزمًبإعطاءًشرحًللقرارًالعامًللمدارس

لمعلوماتًعنًالعنواناإلجراءاتًالتأديبيةًعلىًالرقمً

 

 

 

 

 

 

 

 

 للعامًالدراسيًًدليلًالطالبًوًالوالدين



التقويمات المدرسية 



تقييمات اإلدارة  تقييمات الطالب وتقييمات تنيسي اإللزامية للعام الدراسي 

التعليمية للمقاطعة

المتوسطةاإلنجازاتًاألكاديميةًللطالبًفيًالمرحلةًاإلبتدائيةًوًاإلعداديةً

 تقرير فترة اإلختبار الغرض و اإلستخدام الصفوف التقييم

TCAP

برنامجًالتقييماتً

الشاملةًلواليةً

إختبارًتنيسي

تحصيلي

يقيسًمهاراتًالطالبًفيًاللغةًاإلنجليزيةTCAPًتقييمًالـً

تستخدمًنتائجًالرياضياتً،ًالعلومًوًالدراساتًاإلجتماعيةً

تقييمًوًمحاسبةًالمعلمًوًالمدرسةًوًاإلدارةًفيًاإلختباراتً

تشكلًأيضالتعليميةًمنًقبلًواليةًتنيسيًوًالحكومةًالفيدراليةً اً 

الدراسيةًًمنًدرجةًالطالبًالنهائيةًفيًهذهًالمواد

منًمنتصفًأبريلً

نيسانًإلىً

آيارمنتصفًمايو

الدرجاتًتكونًمتاحةًبعدًفترةًقصيرةًمنً

اإلختبارًليتمكنًالمدرسونًمنًحسابًالدرجاتً

بعدًذلكًتقومًالواليةًبارسالًالنهائيةًللطالبً

تفاصيلًأكثرًبخصوصً

توزعًهذهًالتقاريرًمنًالتقريرًالفرديًلكلًطالبً

تبًاإلدارةًالتعليميةًإلىًالمدارسًوًقبلًموظفيًمك

ترسلًلألسرًفيًالخريفً

اإلنجازات األكاديمية للطالب في المرحلة الثانوية

 تقرير فترة اإلختبار الغرض و اإلستخدام الصفوف التقييم

إختبارًنهايةًالمقررً

TCAPالدراسيً

الطالبً

الملتحقونً

بمقرراتً

دراسيةًمحددة

ًالتقييماتًتقيسًمهاراتًالطالبًفيًالمرحلةًالثانويةًفيً هذه

،ًوًاللغةًاإلنجليزيةًوًالرياضياتًالمتكاملةً،ًوًمادةًجبرً

وًوًاألحياءًجبرً

تائجًتستخدمًنالكيمياءًوًتاريخًالوالياتًالمتحدةًاألمريكيةً

اإلختباراتًفيًتقييمًوًمحاسبةًالمعلمًوًالمدرسةًوًاإلدارةً

ميةًمنًقبلًواليةًالتعلي

منًدرجةًتشكلًالنتائجًأيضاً تنيسيًوًالحكومةًالفيدراليةً

الطالبًالنهائيةًفيًهذهًالموادًالدراسيةً

منًمنتصفًأبريلً

نيسانًإلىًبدايةً

آيارمايو

الدرجاتًتكونًمتاحةًبعدًفترةًقصيرةًمنً

اإلختبارًليتمكنًالمدرسونًمنًحسابًالدرجاتً

بعدًذلكًتقومًالواليةًبارسالًالنهائيةًللطالبً

تفاصيلًأكثرًبخصوص

توزعًهذهًالتقاريرًمنًالتقريرًالفرديًلكلًطالبً

قبلًموظفيًمكتبًاإلدارةًالتعليميةًإلىًالمدارسًوً

ترسلًلألسرًفيًالخريف

تقييماتًالتعليمًاإلستثنائي

 تقرير فترة اإلختبار الغرض و اإلستخدام الصفوف التقييم

TCAP Alt

MSAA

التقييم

هذاًالتقييمًمصممًللطالبًالذينًلديهمًإعاقاتًعقليةًشديدةً

TCAPيبنىًعلىًمجموعةًمختلفةًعنًمعاييرًإختبارًالـً

فقطًعندماًيقررًوليًاألمرTCAP-Altًًيأخذًالطالبًاختبارًًً

وًالمدرسينًأنًهذاًهوًالشيءًالمالئمًإلحتياجاتًالطالبً

تصدرًالواليةًتقاريرًفرديةًلكلًطالبًمعًآيارًمايوًآذارًمارسً

يتمتفاصيلًاألداءً

توزيعًهذهًالتقاريرًمنًقبلًموظفيًمكتبًاإلدارةً

التعليميةًإلىًالمدارسًوًترسلًلألسرً

التربيةًالوطنيةالمواطنةً

 تقرير فترة اإلختبار الغرض و اإلستخدام الصفوف التقييم

يةًالوطنإختبارًالتربيةً

فيًالوالياتًالمتحدةً

األمريكية

كانونًينايريطلبًمنًالطالبًالذينًسيتخرجونًبعدًيومً

أنًيأخذواًإختبارًالتربيةًالوطنيةًفيًالوالياتًالثانيً

المتحدةًاألمريكيةًوًيكونًمكونًمنًأسئلةًتعطىًكجزءًمنً

إختبارًالمواطنةًالذيًتعطيهًخدماتًالجنسيةًوًالهجرةً

نًيمكلألشخاصًالذينًيسعونًأنًيصبحواًمواطنونًمتجنسونً

يًللطالبًًالمحاولةًألخذًاإلختبارًمراتًعديدةًخاللًتواجدهمًف

للتخرجًمنًالمرحلةًالثانويةً النجاحًفيًاإلختبارًليسًشرطاً 

المدرسةًالثانويةً

وًتقررًالمدرسةً

المواعيدًحسبً

الضرورةً

تكونًالنتائجًمتاحةًعندًاإلنتهاءًمنًاإلختبارً

يقررًالعاملونًفيًالمدرسةًمتىًوًكيفً

سيشاركونًأولياءًاألمورًوًالطالبًبنتائجً

اإلختبار

 للعامًالدراسيًًالطالبًوًالوالدينًدليل



اإلستعداد للكليات و مجاالت العمل

 تقرير فترة اإلختبار الغرض و اإلستخدام الصفوف التقييم

ACTًإختبارًالـACTًًهوًإختبارًاستعدادًللكليةًوًُمستخدمًمنًقبل

فيًتحديدًمئاتًالجامعاتًوًالكلياتً يساعدًهذاًاإلختبارًأيضاً 

منًالواليةHOPEًًًأيًمنًالطالبًمؤهلًلمنحةًالـً

أبريلًآذارًمارس

نيسان

أسابيعًإلىًتقاريرًمستوياتًالطلبةًتتوفرًمنً

بعدًأنًيؤخذًاإلختبار

إختبارات من أجل الدعم األكاديمي

 تقرير فترة اإلختبار الغرض و اإلستخدام الصفوف التقييم

MTSS

فحصًشاملً

FAST

K-11MTSSهوًنظامًدعمًنظامًمتعددًالمستوياتًمنًدعمًالطالب

تعليميًصممًلكيًيعطيًالطالبًالدعمًالفرديًالذيًيحتاجونهً

ملًوًيشللتعلمً،ًبغضًالنظرًعنًالمستوىًاألكاديميًالحاليًلهمً

تقييمًدوريًلتحديدًاإلحتياجاتًالخاصةًبكلًطالبًفيًالقراءةًًوً

الكتابةً،ًوًالرياضياتًحتىًيعطىًلهمًالمستوىًالتعليميًالمناسبً

آبً،ًأغسطسً

تشرينًنوفمبرً

الثانيً،ًفبرايرً

شباط

ستشاركًالمدرسةًأولياءًاألمورًبالتقاريرًالتيً

نًركويشاالطالبًالذينًتبينًمستوىًالطالبً

تقاريرًًنسيتلقوInterventionًًفيًالـً

اإلنجازًالمحرزًبشكلًدوريً

WIDA ACCESS

اختبارًتحديدًالمستوىً

للطالبًمتعلميًاللغةً

وًيدعىًأيضاً اإلنجليزيةً

W-APT

K-12ًيعطىًإختبارW-APTًًللطالبًالذينًيتكلمونًلغةًأخرى

يستخدمًفيًالمساعدةًفيًغيرًاللغةًاإلنجليزيةًفيًالبيتً

تساعدًتحديدًنوعًوًمستوىًالدعمًالذيًيحتاجهًالطالبً

فيًمعرفةًالمستوىًالذيًينبغيًأنًنضعًفيهًالطالبًمنً أيضاً 

أجلًالتقييمًالسنويًالذيًيأخذهًكلًالطالبًمتعلميًاللغةً

اإلنجليزيةً

وًيقدمًللطالبً

متعلميًاللغةًاإلنجليزيةً

فيًوقتًإلتحاقهمً

سًبالمدار

توضعًالدرجاتًمنًقبلًموظفيًمدارسًمتروًوً

تعطىًالنتائجًألولياءًاألمورًفوراً 

WIDA ACCESS

لمتعلميًاللغةً

اإلنجليزية

K-12ًهذاًالتقييمًيساعدًفيًتحديدًمدىًكفاءةًوًإتقانًاللغة

ًإنهًاإلختباراإلنجليزيةًللطالبًمتعلميًاللغةًاإلنجليزيةً

الذيًتطرحهًالواليةًكلًعامًلقياسًأداءًالطالبًفيًكفاءةً

اللغةًاإلنجليزيةً

أبريلًآذارًمارس

نيسان

تصدرًالواليةًتقاريرًفرديةًلكلًطالبًمعً

يتمتفاصيلًاألداءً

توزيعًهذهًالتقاريرًمنًقبلًموظفيًمكتبًاإلدارةً

التعليميةًإلىًالمدارسًوًترسلًلألسرً

إختبارًالقدرةًالغيرًشفهيةً

Naglieri

هذاًالتقييمًهوًمقياسًغيرًشفهيًقصيرًللقدراتًالعامةًوً

يستخدمًلتحديدًالطالبًالموهوبينًفيًالصفًالثانيًاإلبتدائيًوً

الذينًلمًيسبقًتحديدهمًمنًقبلًلإلشتراكًفيًبرنامجًاإلنكورً

Encoreًيقيسًالتقييمًبانصافًقدراتًالطالبًمنًالثقافات

وًالخلفياتًاللغويةًالمختلفةً

تشرينًاألولًأواخرًأكتوبر

أوًبدايةًشهرً

تشرينًالثانيًنوفمبر

تكونًالنتائجًمتاحةًبعدًحواليًشهرًًمنً

يقررًالعاملونًفيًاإلنتهاءًمنًاإلختبارً

المدرسةًمتىًوًكيفًسيشاركونًأولياءًاألمورً

وًالطالبًبنتائجًاإلختبار

المخزونًالمعرفيًعندً

KEIدخولًالروضةً

Kًسيوفرًإختبارًًالمخزونًالمعرفيًعندًدخولًالروضةًملف

شخصيًتنمويًوًشاملًوًبهًمعاييرًمحددةًعنًالطالبًً

مرتبطةًبمدىًاإلستعدادًلمرحلةًالروضة

لكلًطالبًيدخلًالروضةًفيًتنيسي

آبًأغسطسً

أيلولسبتمبرً

تكونًالنتائجًمتاحةًعندًاإلنتهاءًمنًاإلختبارً

يقررًالعاملونًفيًالمدرسةًمتىًوًكيفً

سيشاركونًأولياءًاألمورًوًالطالبًبنتائجً

اإلختبار

 للعامًالدراسيًًدليلًالطالبًوًالوالدين53ً



التقييمات على المستوى القومي

 تقرير فترة اإلختبار اإلستخدامالغرض و  الصفوف التقييم

التقييماتًالقوميةًللتقدمً

NAEPالتعليميًًً

الدرجاتً

المتباينةًفيً

المدارسً

المختارةًفقط

فقطًلعددًقليلًمنًطالبًواليةNAEPًًيعطىًإختبارًالـً

هوًإختبارًقوميًمصممًتنيسيًفيًالمدارسًالمختارةً

للمساعدةًفيًقياسً

األداءًاألكاديميًفيًواليةًتنيسيًبالمقارنةًمعًالوالياتًاألخرىً

بطاقةthe nation’s report cardً“وًلهذاًيدعىً

التقريرًالقومية

كانونًالثانيًيناير

ستحددًآذارًمارس

التواريخًمنًقبلًالواليةً

الًتعطىًالنتائجًعلىًمستوىًالطالبًأوًالمدرسةً

النتائجًعلىًمستوىًالواليةًًأوًاإلدارةًالتعليمية

توضعًفقطًعلىًاإلنترنتًكلًستةًأشهرًبعدًأنً

يؤخذًاإلختبارً

تقييمات اإلدارة التعليمية

 تقرير فترة اإلختبار الغرض و اإلستخدام الصفوف التقييم

مهامًاألداءًفيًآدابً

اللغةًاإلنجليزيةًوً

الرياضياتً

هذهًالتقييماتًتستخدمًفيًثالثًنقاطًخاللًالعامًالدراسيًلقياسً

التقدمًالذيًيحرزهًالطالبًفيًالتمكنًمنًالمعاييرًاألكاديميةً

ًوًالمدراءًوًالعاملينًفينًيالمدرستساعدًهذهًالتقييماتًللواليةً

اإلدارةًالتعليميةًللمقاطعةًعلىًإتخاذًالقرارتًحولًالتدريسًوً

ونًعلىًتحقيقًاألهدافًاألكاديميةًلنهايةًالمصادرًوًهمًيعمل

العامًالدراسيً

تشرينًأكتوبر

األولً،ًديسمبرً

كانونًاألولًوً

آذارًمارس

تكونًالنتائجًمتاحةًعندًاإلنتهاءًمنًاإلختبارً

يقررًالعاملونًفيًالمدرسةًمتىًوًكيفً

سيشاركونًأولياءًاألمورًوًالطالبًبنتائجً

اإلختبار

NWEA MAP

القراءةًوً

الرياضياتً

هوًتقييمًللقراءةًشخصيًوًمؤقتًعلىًالكمبيوترًًوMAPًًتقييمً

الذيًيقيسًبشكلًدقيقًالتقدمًاألكاديميًللطالبًوًالنموًفيًالقراءةً

وًيشملًعنصرًالتواصلًمعًالوالدينًوًسيسمحًلمدارسًمتروً

لمقارنةًنموًالطالبًفيًالقراءةًعلىًمقياسًقوميً

آبً،ًأغسطسً

يًتشرينًالثاننوفمبرً

شباط،ًفبرايرً

تكونًالنتائجًمتاحةًعندًاإلنتهاءًمنًاإلختبارً

يقررًالعاملونًفيًالمدرسةًمتىًوًكيفً

سيشاركونًأولياءًاألمورًوًالطالبًبنتائجً

اإلختبار

التقييماتًحسبً

مستوىًالنصوص

K-4ًنظامًالتقييمًيكونًسلسلةًمنًالنصوصًالتيًمنًالممكن

تخدمًفيًتحديدًمستوىًالقراءةًالحاليًللطالبًأنًتس

وًالتقدمًمعًالتدرجًفيًمستوىًالنصوصًبمرورًالوقتً

آبًأغسطسً

أيلولً،ًسبتمبر

ًتشرينًالثانينوفمبر

كانونًديسمبرً

آيارًاألولً،ًمايوً

تكونًالنتائجًمتاحةًعندًاإلنتهاءًمنًاإلختبارً

يقررًالعاملونًفيًالمدرسةًمتىًوًكيفً

سيشاركونًأولياءًاألمورًوًالطالبًبنتائجً

اإلختبار

اإلختبارات الميدانية المطلوبة من قبل الوالية

 تقرير فترة اإلختبار الغرض و اإلستخدام الصفوف التقييم

TCAP ELA

اختبارًكتابةًميدانيً

مطالبًحواليًثلثًإلىًنصفًالمدارسًوًاإلداراتًالتعليميةً

بالمشاركةًفيًهذهًاإلختباراتًالميدانيةًبشكلًمتناوبًكلً

سنتينًأوًثالثًسنواتً

آذارمارس

تحديدًالمدارسًوً

التواريخًسيتمًمنًقبلً

الوالية

النتائجًمنًاإلختباراتًالميدانيةًتستخدمًفيً

تطويرًاإلختباراتًفقطًًلنًتصدرًنتائجًاإلختبارً

حسبًاإلداراتًالتعليميةً،ًأوًالمدرسةًأوًالطالبً

TCAP EOC

إختبارًميدانيًللتاريخً

األمريكي

مطالبًحواليًثلثًإلىًنصفًالمدارسًوًاإلداراتًالتعليميةً

اإلختباراتًالميدانيةًبشكلًمتناوبًكلًبالمشاركةًفيًهذهً

سنتينًأوًثالثًسنوات

آذارمارس

تحديدًالمدارسًوً

التواريخًسيتمًمنًقبلً

الوالية

النتائجًمنًاإلختباراتًالميدانيةًتستخدمًفيً

تطويرًاإلختباراتًفقطًلنًتصدرًنتائجًاإلختبارً

حسبًاإلداراتًالتعليميةً،ًأوًالمدرسةًأوًالطالب

يمكنًأنًتجدًالمعلوماتًالُمحدثةًبخصوصًتقييماتًالواليةًوًاإلدارةًالتعليميةًطوالًالعامًالدراسيًعلىًالموقعًاإللكترونيًالتاليً

 الخاصًباإلدارةًالتعليميةً
 

www.mnps.org/tests-and-assessments

 للعامًالدراسيًًالطالبًوًالوالديندليلً

http://www.mnps.org/tests-and-assessments




2017تموز يوليو  

S     M     T    W    T F S

2017تشرين الثاني نوفمبر
S     M     T    W    T F S

2018مارس /آذار   

2017آب أغسطس 

S     M     T    W    T F S

2017كانون األول ديسمبر 

S     M     T    W    T F S

2018 نيسانأبريل 

2017أيلول سبتمبر 
 

S     M     T    W    T F S

  2018 كانون الثانييناير  

S     M     T    W    T F S

2018أيار مايو 

2017تشرين األول أكتوبر 

S     M     T    W    T F S

2018شباط فبراير 

S     M     T    W    T F S

2018حزيران يونيو 

 

 يرجع المدراء المساعدون إلى العمل   7/11

 إسبوع التسجيل للطالب الجدد  7/31-8/4

 يوم تدريب لهيئة المدرسين -يرجع المدرسون إلى العمل      8/1

على مستوى  12ن للصفوف ما قبل الروضة إلى ييوم تدريب للمدرس    8/2

 التعليمية  اإلدارة

ن ييوم تدريب مهني على مستوى اإلدارة التعليمية ، تخطيط للمدرس    8/3

 في النصف الثاني من اليوم 

 نييوم تدريب مهني لمدراء المدارس و المدرس     8/4

يوم كامل للصفوف من األول إلى الثاني عشر و  -اليوم األول في المدرسة      8/7

 k رياض األطفالو مرحلة  Prekة نصف يوم لمرحلة ما قبل الروض

يوم مدرسي كامل للصفوف من األول إلى الثاني عشر و نصف يوم      8/8

 k رياض األطفالو مرحلة  Prekلمرحلة ما قبل الروضة 

 يحسب من مخزون أيام الطقسالكسوف الشمسي ، يوم    8/21

 عطلة عيد العمال  ، ال يذهب الطالب إلى المدرسة     9/4

 محرزتُصدر تقارير اإلنجاز ال     9/6

 نهاية الربع األول من السنة الدراسية  10/5 

 يوم تدريب للمدرسين ، ال يحضر الطالب إلى المدرسة   10/6

 عطلة الخريف   10/13 - 10/9

 تصدر بطاقة تقييم درجات الطالب   10/23

 يوم تدريب للمدرسين ، ال يحضر الطالب إلى المدرسة   11/1

 عطلة المحارب القديم ، ال يذهب الطالب إلى المدرسة 11/10

 تُصدر تقارير اإلنجاز المحرز  11/15

 عطلة عيد الشكر  11/22-11/24 

 12 -9 لإلمتحانات، الصفوف يوم مدرسي نصف    12/9 

 نصف يوم لجميع الطلبة،   12/15 

 نهاية الفصل الدراسي الثاني 

 عطلة الشتاء  1/1 -  12/18

يوم تدريب للمدرسين ، ال يحضر   1/2
 الطالب إلى المدرسة

 نهاية الربع الثالث من السنة الدراسية  1/3

 تصدر بطاقة تقييم درجات الطالب   1/9

 ، ال يذهب الطالب إلى المدرسة   MLKعطلة  1/15

 تُصدر تقارير اإلنجاز المحرز    2/7

يوم تدريب للمدرسين ، ال يحضر   2/19
 مدرسةالطالب إلى ال

 نهاية الربع الثالث من السنة الدراسية  3/15

يوم تدريب للمدرسين ، ال يحضر   3/16
 الطالب إلى المدرسة

 بداية الربع الرابع من السنة الدراسية  3/19

 تصدر بطاقة تقييم درجات الطالب   3/26

 عطلة الخريف  4/6 - 3/30

 تُصدر تقارير اإلنجاز المحرز    4/25

 12-9الصفوف  -صف يوم لإلمتحانات ن 5/23 - 5/21

آخر يوم من اإلختبارات ، نصف يوم لكل الطالب ، و   5/24
 نهاية العام الدراسي

يوم تدريب المدرسين ، آخر يوم  5/25
 للمدرسين

 نيآخر يوم للمدراء المساعد  6/4
 

إلى يونيو يوليو ي التقويم التعليمي إلدارة مدراس مترو التعليمي للعام الدراس

تم مراجعتها في 

 

 

 

 

 

 

 

 تغلق المدارس اإلداريةفي المدارس 

يحسب من الكسوف الشمسي ، يوم 

 مخزون أيام الطقس

أيام للتعويض عن أيام سقوط الثلوج المحتملة إذا تخطت الخمسة األيام عند 

 مايو /أيار  31، 30، 29مارس /آذار ،  6 اإلحتياج لذلك :

Arabic 



www.mnps.org

BRANSFORD AVE  •  NASHVILLE, TN 37204  •  (615) 259-INFO (4636 

ونً،ًبلدًالمنشأً،ًأوًالسنً،ًأوًاإلعاقةًًفيًًتشغيلًبرامجهاًأوًفيًإنًمدراسًمتروبوليتانًناشفيلًالعامةًالًتميزًعلىًأساسًالعرقً،ًالدينً،ًالعقيدةً،ًالنوعً،ًالهويةًالجنسيةً،ًالتوجهاتًالجنسيةً،ًالل

الًتميزًفيًالتعيينًوًممارساتًالتوظيفMNPSًًًإنًخدماتهاًأوًأنشطتهاً

http://www.mnps.org/
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