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 أعزائي األسر،
 

أتشوق إلى عام دراسي رائع آخر و يشرفني أنكم أخترتم مدارس مترو ناشفيل !  2019-2018مرحباً بكم في العام الدراسي 

 .نحمل مسؤوليتنا محمل الجد و ملتزمون بشكل كامل بتقديم خبرة تعليمية ممتازة لجميع الطالب . لتعليم طفلكم 

 
و موظفونا حريصون  امدرسون. و أشجعكم على اإلستفادة بأكبر قدر ممكن من المصادر و المعلومات الُمقدمة في هذا الدليل 

ن هم شركاء ود األسر و أولياء األمور المشارككما و نعلم أن أفرا. على خدمة طالبنا و تقديم بيئة تعليمية متحدية و داعمة 

و نحن نحتاج إلى  -مهمتنا هي تقديم تعليم عام ممتاز لكل طالب في كل يوم . توقعات مهمون في ضمان تجاوز الطالب ال

 .مشاركتك و دعمك و  إنخراطك الكامل 

 
حيث يكون لديك و لدى طفلك حقوق في التعليم ، و . اإلدارة التعليمية و  مدرسة طفلك ،هذا الدليل هو  إتفاقية بينك ، طفلك ، 

 و ترى مدارس مترو ناشفيل أن من دواعي. مان أن طفلك يتلقى التعليم عالي الجودة الذي يستحقه جميعنا نشترك في مسؤولية ض

و هذا الدليل يمثل تعهدا أننا . واجبها و شرفها أن تقوم بتربية طفلك و تحديه من الناحية األكاديمية ، اإلجتماعية و اإلنفعالية 

 .سنعمل مع بعضنا البعض لتحقيق هذا الغرض 

 
ثل إلتزامنا لك في أننا سنقون بتوفير ثقافة مدرسية إيجابية من خالل عمليات تمت صياغتها لتساعد الطالب على بناء و يتم

و تمثل إلتزامنا أيضاً في تمكين جميع الطالب من الوصول إلى الخدمات التي . عالقات إيجابية و مهارات إجتماعية صحية 

 .ي أو خدمات متعلمي اللغة اإلنجليزية يحتاجونها ، مثل خدمات التعليم اإلستثنائ

 

إذا كنت تحتاج إلى مساعدة ، الرجاء اإلتصال بمركز معلومات األسرة . الرجاء اإلحتفاظ بهذا الدليل كمرجع خالل العام الدراسي 

 . 615-259-4636على الرقم 

 

 مع خالص التقدير ،
 
 
 
 
 
 

 

 

 Shawn Josephالدكتور 

 المدير العام للمدارس



 المعلومات                                                               
 

 .أو بمدير مدرسة طفلك  615-259-4636الرجاء اإلتصال بمركز معلومات األسرة في مدارس مترو ناشفيل العامة على رقم الهاتف  لديك أسئلة ؟
 

 :التالية مواقعلكافة السياسات متوفرة في الص الحالية النصو. السياسات عرضة للتعديل و اإلضافة طوال العام الدراسي 

 www.mnps.org موقع مدارس مترو ناشفيل العامة«    

 مدرسة طفلك المحلية«    

 مركز معلومات األسرة في مدارس مترو ناشفيل العامة«    

2601 Bransford Ave, Nashville, TN 37204 

 Berry Hill Rd مدخل شارع

4636-259-615 
 

 .هذا الدليل متوفر أيضاً باللغة العربية ، البورمية ، الكردية ، النيبالية ، الصومالية ، و األسبانية 
 
 
 
 
 

 

http://www.mnps.org/




التوقيع مطلوب
.فيل العامة و ارجعه إلى مدرسة كل طفل الرجاء التوقيع على نموذج واحد ، وجه الصفحة و ظهرها ، لكل طفل في أسرتك يحضر مدارس مترو ناش

الوصول إلى دليل الطالب و الوالدين و اإلقرار بمراجعته

 www.mnps.org/handbook متوفر على اإلنترنت  2019-2018أعلم أن دليل الطالب و الوالدين في مدارس مترو ناشفيل العامة للعام الدراسي 

 .توقيعي أدناه يؤكد أنني قد قرأت الدليل و السياسات ذات العالقة و أفهمها 

___________________________________________________________________________ (أكتب بخط واضح) اسم الطالب

___________________________________________________________ (أكتب بخط واضح) مدرسة الطالب

___________________________________________________________________ (اكتب بخط واضح) أو الوصي الوالد/ةاسم 

__________التاريخ  ______________________________________________________أو الوصي  الوالد/ةع يتوق

ي مدارس إخفاقك في التوقيع على هذا النموذج و إرجاعه إلى المدرسة ال يعفي الطالب من مسؤولية اإللتزام بما ورد في دليل الطالب و الوالدين ف: الرجاء مالحظة أن 

 .مترو ناشفيل العامة 

التهرب/ حضور المدرسة والتغيب بدون عذر

حال وجد أن طفلي غاب عن المدرسة خالفاً للقانون ، أو اعتاد على التهرب منها ، يجوز أنا أعلم أن طفلي يخضع لقوانين حضور المدرسة اإللزامي و في 

 . MSACألجهزة تطبيق القانون أن يضعوا طفلي تحت الوصاية المؤقتة و  تسليمه إلى مركز مترو لحضور الطالب اإللزامي 

___________ التاريخ  ______________________________________________________أو الوصي  الوالد/ةع يتوق

http://www.mnps.org/handbook
http://www.mnps.org/handbook


نموذج اإلذن
:أؤكد أو أرفض مشاركة طفلي في المجاالت المؤشر عليها باألسفل

ال نعم

(للمزيد من المعلومات المفصلة 33الرجاء مراجعة الصفحة )وسائل اإلعالم 

.ك وسائل اإلعالم أعطي اإلذن لمدارس مترو ناشفيل العامة لتكريم طفلي في العلن بما في ذل

.أعطي اإلذن لمدارس مترو ناشفيل العامة لتصوير طفلي أو تسجيله رقمياً في شريط لغرض النشر في وسائلها اإلعالمية و اإلنترنت 

ال تتبع  يأعطي اإلذن لطفلي لكي يتم تصويره أو تسجيله رقمياً في شريط من قبل القنوات اإلخبارية و المؤسسات اإلعالمية األخرى الت

 .مدارس مترو ناشفيل العامة 

(للمزيد من المعلومات المفصلة 33الرجاء مراجعة الصفحة )التجنيد في الجيش 

.أعطي األذن لمدارس مترو ناشفيل العامة لتقاسم معلومات اإلتصال بطفلي مع الجهات المجندة للجيش 

(ن المعلومات المفصلةللمزيد م 33الرجاء مراجعة الصفحة )الفحوصات الطبية 

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

الكومبيوتر المحمول

من مكتبة المدرسة و أدرك أنه يجب علي تسديد قيمة كافة األضرار التي  laptopأعطي اإلذن لطفلي الستعارة جهاز كمبيوتر محمول 

 .دوالر  600تكون أعلى قيمة لجهاز الكمبيوتر المحمول . إلى المدرسة في حال فقدانه  تلحق بالجهاز أو

(و باللغة اإلنجليزية اكتب بخط واضح رجاءً )

 (  األول ، األوسط ، األخير)اسم الطالب 

______________________________________________________________________________: اسم المدرسة

_________________________________________________________( األول ، األوسط ، األخير)الوصي /اسم ولي األمر 

_______:الوحدة /رقم الشقة ____________________________________________________________ :العنوان 

  ______: الرمز البريدي  ______________  :الوالية   _________________: المدينة 

______________________________ :البريد اإللكتروني  ________________________ :رقم الهاتف 

_____________ التاريخ  ___________________________________________________________أو الوصي  الوالد/ةع يتوق



إختيار اإلنسحاب /تفضيل
 .أن يحصل طفلك على الخدمات  ال ترغبإن كنت  فقطالرجاء التوقيع تحت البيانات التالية 

.إذا اخترت أن تنسحب من خدمات أحد البرامج التالية ، الرجاء إرجاع هذا النموذج بعد التوقيع عليه إلى مدرسة طفلك 

 العامة و نموذج الموافقة السلبية  معلومات اإلنسحاب من إستبيان مدارس مترو ناشفيل

.لطفلك أن يأخذ اإلستبيانات التي تجريها مدارس مترو ناشفيل العامة  ال تأذن الرجاء إكمال هذا النموذج فقط إن كنت

. الثالث فما فوق  دقيقة لطالب الصف( 15-10)إستبيانات قصيرة  4-2 ، تقوم مدارس مترو ناشفيل العامة بإجراء 2019-2018خالل العام الدراسي 

في كما و يمكنك أن تع. مشاركة طفلك في هذه اإلستبيانات طوعية . تساعدنا هذه اإلستبيانات على معرفة الكثير عن طالبنا و تصوراتهم عن المدارس 

ؤال اإلستبيان بأكمله أو يجيب عن س باإلضافة إلى ذلك يمكن لطفلك أن يختار أن يأخذ. طفلك في أي وقت من أخذ هذه اإلستبيانات قبل إجراء اإلستبيان 

 .لن يكون هناك عقوبة إذا إختار طفلك أن ال يشارك في اإلستبيان . بعينه 

 إستبيان بيئة المدرسة

 سوف يسأل اإلستبيان طفلك عن خبراته في المدرسة ، بما فيه. الغرض من إستبيان بيئة المدرسة هو مساعدتنا على تحسين بيئة و ثقافة المدرسة 

إكمال اإلستبيان ال ينطوي على أي مخاطر . لعالقات مع المدرسين ، اإلرتباط بالمدرسة ، التصورات عن السالمة ، و بيئة المدرسة اإلجمالية ا

لن يطلب من الطالب تقديم المعلومات في اإلستبيان . و اإلستبيانات مجهولة المصدر تماماً و مصممة بحيث تحمي خصوصية طفلك . على طفلك 

 .تي قد تستخدم في تحديد هويتهم ال

 لحي السكني و الرفاهإستبيان ا

سوف يسأل . هو أن نعرف أكثر عن خبرات الطالب خارج المدرسة لكي نقوم بدعم رفاهية الطالب الحي السكني و الرفاه الغرض من إستبيان 

إكمال اإلستبيان ال ينطوي على أي مخاطر على . اإلنفعالي اإلستبيان طفلك عن خبراته في حيه السكني ، مع أصدقائه ، و تطورهم اإلجتماعي 

 .إجابات طفلك سوف يتم ربطها برقم الطالب الخاص به و يتم حفظها بأمان و سرية في مكتب البحوث التابع لمدارس مترو ناشفيل العامة . طفلك 

دة للمدرسة أو موظفي اإلدارة سوف تتقاسم مدارس مترو ناشفيل العامة نتائج اإلستبيان بشكل مجاميع على مستو ى المدرسة من دون ذكر أي معلومات محدِّ

قد تقوم مدارس مترو ناشفيل العامة بتقديم إجابات فردية من اإلستبيان دون ذكر أي . التعليمية ، و قد نقوم بتقاسم المعلومات التي تم جمعها مع العامة 

دة للباحثين الخارجيين  البيانات التي ال تحتوي على معلومات الطالب و التي تم جمعها من اإلستبيان في أرشيف المؤسسة  و قد يتم حفظ. معلومات محدِّ

 The Nashville Longitudinal Study of Youth Safetyكجزء من مشروع   National Institute of Justiceالوطنية للعدالة 

and Wellbeing . 

 وعدم سوف نقدم لك الفرصة لإلطالع على كل إستبيان على اإلنترنت أو في مدرسة طفلك قبل. ي إستبيان سوف تتلقى رسالة صوتية هاتفية قبل إجراء أ

 .بدء إجراءه 

أو يمكنك . ظهر هذه الصفحة و إرجاعه إلى مدرسة طفلك نات ، الرجاء إكمال النموذج على و في حال كنت ال ترغب في مشاركة طفلك في هذه اإلستبيا

على أن تحتوي على   laura.stiver-walsh@mnps.org على البريد اإللكتروني Laura Stiver Walshونية إلى الدكتورة إرسال رسالة إلكتر

 .اسم طفلك ، تاريخ الميالد ، المدرسة ، و الصف 

.الرجاء التوقيع على الصفحة التالية ، إن دعت الحاجة 

mailto:laura.stiver-walsh@mnps.org


(يتبع)معلومات اإلنسحاب من إستبيان مدارس مترو ناشفيل العامة و نموذج الموافقة  السلبية 

ات التالية ، إكمال النموذج و التوقيع عليه ، و إرجاعه إلى مدرسة /إذا كنت ال ترغب أن يشارك طفلك في اإلستبيان ألي سبب من األسباب ، الرجاء التأشير على المربع

 .طفلك 

 في مدارس مترو ناشفيل العامة  ةألخذ استبيان بيئة المدرس أنني ال أعطي اإلذن لطفليإلى ، شارتي على هذا المربع تفيد إ. 

 في مدارس مترو ناشفيل العامة  إستبيان الحي السكني و الرفاهألخذ  أنني ال أعطي اإلذن لطفلي ، إلى هذا المربع تفيد إشارتي على.

.سماحك لطفلك بأخذ اإلستبيانات المبينة أعاله  عدملى ملء هذا النموذج و إرساله فقط في حال الرجاء معرفة أنك تحتاج إ

 _______________________________________________________________( األول ، األوسط ، األخير)اسم الطالب 

_____________________________________________________________________________: اسم المدرسة

 _____/_____/______     (السنة/اليوم/الشهر)تاريخ ميالد الطالب 

 _____________ التاريخ  __________________________________________________________ أو الوصي  الوالد/ةع يتوق 

أما الباحثون أو مقيّمو البرامج من داخل اإلدارة . لنموذج يسري فقط على اإلستبيانات المدرجة أعاله و التي تجريها مدارس مترو ناشفيل العامة هذا ا

. ه لمصادقة عليطلب الحصول على موافقة منفصلة إلجراء أي إستبيان تقوم اإلدارة التعليمية أو المدرسة با تقديم التعليمية أو خارجها ، فيجب عليهم



إختيار اإلنسحاب/تفضيل
 .أن يحصل طفلك على الخدمات  ال ترغبإن كنت  فقطالرجاء التوقيع تحت البيانات التالية 

.إذا اخترت أن تنسحب من خدمات أحد البرامج التالية ، الرجاء إرجاع هذا النموذج بعد التوقيع عليه إلى مدرسة طفلك 

 ج مكتبات بال حدوداإلنسحاب من خدمات برنام

.وقع هنا فقط إن كنت ال ترغب أن تسمح لطفلك أن يحصل على خدمات مكتبات بال حدود 

ال أوافق على حصول ( لمزيد من الشرح 33راجع الصفحة رقم )من برنامج مكتبات بال حدود ( 12-3بالنسبة لطالب الصفوف )أرغب في استثناء طفلي 

ات تمنح طفلي الوصول إلى برنامج مكتبال أعطي موافقتي لمدارس مترو ناشفيل العامة في أن . امة المرسلة إلى المدرسة كتب المكتبة الع/ طفلي على مواد 

 عدم توقيعك  على نموذج اإلنسحاب من برنامج مكتبات بال حدود يفيد باإلشارة إلى أن طفلك له اإلذن في الحصول على خدمات برنامج مكتبات. بال حدود 

 .بال حدود 

 __________التاريخ   ______________________________________________________أو الوصي  الوالد/ةع يتوق

 اإلنسحاب من خدمات استخدام التكنولوجيا

.وقع هنا فقط إن كنت ال ترغب أن تسمح لطفلك أن يحصل على خدمات اإلنترنت في اإلدارة التعليمية 

و أنا أفهم بأن اإلنترنت عبارة ( . لمزيد من الشرح 31رقم  راجع الصفحة)لقد قرأت الئحة اإلستخدام المقبول للتكنولوجيا في مدارس مترو ناشفيل العامة 

مواقع  أو في عن مجموعة من شبكات الكمبيوتر في كل أنحاء العالم  و التي ال تمتلك مدارس مترو ناشفيل العامة السيطرة على المحتويات الموجودة فيها

تقوم بجهود خالصة لحجب المواد المرفوضة على المواقع التي يستطيع طالب مدارس  كما و إني أفهم بأن مدارس مترو ناشفيل العامة سوف. اإلنترنت هذه 

لذلك ، فأنا أمنع طفلي من الوصول الى اإلنترنت و . مرغوب فيه كلياً المترو ناشفيل العامة من الدخول إليها ولكن قد ال تحجب هذه الجهود المحتوى غير 

حاب عدم إكمالك لنموذج اإلنس. تمنح طفلي الوصول إلى اإلنترنت موافقتي لمدارس مترو ناشفيل العامة في أن ال أعطي . شبكة معلومات اإلدارة التعليمية 

 .ية من خدمات استخدام التكنولوجيا و التوقيع عليه يفيد باإلشارة إلى أن طفلك له اإلذن في الوصول إلى شبكة اإلنترنت في اإلدارة التعليم

_________ التاريخ _______________________________________________________________توقيع الطالب 

____________ التاريخ  _______________________________________________________أو الوصي  الوالد/ةع يتوق

 نموذج اإلنسحاب من خدمات العمل اإلجتماعي المدرسي

.وقع هنا فقط إن كنت ال ترغب أن تسمح لطفلك أن يحصل على خدمات العمل اإلجتماعي المدرسي 

ال يستطيع طفلي أن يحصل على خدمات العمل ( الشرح لمزيد من 33راجع الصفحة رقم )أرغب في استثناء طفلي من خدمات العمل اإلجتماعي المدرسي 

إخفاقك في تكملة و توقيع  .ال أعطي موافقتي لمدارس مترو ناشفيل العامة في تقديم خدمات العمل اإلجتماعي المدرسي لطفلي .  اإلجتماعي المدرسي

 .لوصول إلى و استخدام خدمات العمل اإلجتماعي المدرسي نموذج اإلنسحاب من خدمات العمل اإلجتماعي المدرسي  سيشير إلى أنك تسمح البنك با

__________ التاريخ  _______________________________________________________أو الوصي  الوالد/ةع يتوق





 فهرس المحتويات

 المقدمة و المصادر

 12 ............................................................................................................................................................................ الغرض من الدليل

 12 .................................................................................................................................................................................. مبادئ الدليل

 12 ......................................................................................................................................................................... بيئة و ثقافة المدرسة

 الحقوق و المسؤوليات

 FERPA ..................................................................................................... ............................13قانون الحقوق التعليمية لألسرة و الخصوصية 
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 المصادر

 17 .............................................................................................................................................................................. ابق على إتصال
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 20 ........................................................................................................................................................................ مراكز موارد األسرة
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 22 .......................................................................................................................................................................قانون جنوح األحداث 
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 المقدمة

 

 الغرض من الدليل

-2018ُكتب دليل الطالب و الوالدين لمدارس مترو ناشفيل العامة للعام الدراسي 

بموجب سياسات مدارس مترو ناشفيل العامة ، مجلس التعليم العام ، و  2019

 .ة التربية و التعليم في والية تينيسي قوانين وزار

 
يحتوي دليل الطالب و الوالدين على حقوق و مسؤوليات المجتمع المدرسي ، 

جميع . مجموعة من اإلستجابات التأديبية ، و سياسات مدارس مترو ناشفيل 

أفراد المجتمع المدرسي بما فيهم الطالب ، الوالدين ، األوصياء ، المدراء ، 

سة ، و مكتب اإلدارة التعليمية لهم حقوق و عليهم مسؤوليات تدعم موظفي المدر

التأديبية على دعم اإلستجابات  اتتركز اإلستجاب. المجتمع المدرسي القوي 

الطرد من المدرسة كآخر /اإليجابية ، إستراتيجيات التدخل و استخدام الفصل

 .إجراء تأديبي تلجأ إليه المدرسة 

 

 مبادئ الدليل

على خمسة مبادئ و  2019-2018الطالب و الوالدين للعام الدراسي يقوم دليل 

توفر هذه المبادئ أساساً هاماً لتوجيه السلوك سواءاً . المدرجة في المربع المظلل 

في حال إلتزام الطالب بهذه . على المستوى الشخصي أو العالقات الشخصية 

 .دارس فإن البيئة التعليمية سوف تتحسن في جميع الم المبادئ ،

 
يطبق دليل الطالب و الوالدين على الطالب في كل األوقات أثناء تواجدهم على 

أو فوراً بعد أو  ، أرض مدارس مترو ناشفيل العامة أثناء ساعات الدوام المدرسي

قبل المدرسة أثناء ركوبهم المواصالت المدرسية التابعة لمدارس مترو ناشفيل 

و قد . المدرسة بما فيها الرحالت المدرسية  العامة ، أو في أي مناسبات ترعاها

يكون الطالب عرضة إلجراءات تأديبية من قبل المدرسة إذا كانت تصرفاتهم 

خارج الحرم المدرسي تخلق بيئة غير آمنة أو ُمعطلة للتعلم ، تتعارض مع 

الغرض التعليمي أو  تشكل تهديدا على صحة أو سالمة ، و رفاهية طالب أو 

 .أو موظفي المدرسة /الب ومجموعة من الط

 
إلكتروني خارج ساعات الدوام في  تنمرل وجد أن الطالب قد شارك في و في حا

المدرسة و قد أثر السلوك بشكل جدّي على بيئة و سالمة طالب آخرين في 

المدرسة ـ فقد تلجأ مدارس مترو ناشفيل العامةإلى تطبيق التدخالت أو 

 . ي دليل الطالب و الوالدين اإلستجابات التأديبية المبينة ف

 
عند تأديب تُدرك مدارس مترو ناشفيل العامة أنها يجب أن تتخذ خطوات إضافية 

يُلزم دليل الطالب و الوالدين المدراء و موظفي    .الطالب ذوي اإلعاقات 

المدرسة بالعمل بموجب سياسات مجلس التعليم ، القوانين اإلدارية للمدير العام 

ب من تأديب الطال/ارس ، و قوانين الوالية و الفيدرالية فيما يتعلق بإنضباطللمد

ذوي اإلعاقات بما فيها إجراءات البت فيما إذا كان السلوك أحد مظاهر اإلعاقة 

، إجراء التقييمات السلوكية الوظيفية و وضع ( أي أن السلوك مرتبط باإلعاقة)

شفيل العامة بالعمل بموجب هذه تلتزم مدارس مترو نا. خطة للتدخل السلوكي 

 

بشكل عادل و بدون تمييز على أساس برنامج التعليم الفردي القوانين أيضاً  

IEP  النوع ، الهوية الجنسية ، /، العرق ، اإلثنية ، الجنس 504، برنامج

 . التوجه الجنسي ، أو الدين 

 
 بيئة و ثقافة المدرسة

مدرسة على أنها العناصر الموجودة تعرف مدارس مترو ناشفيل العامة بيئة ال

في مدرسة ما و المتعلقة بالعالقات ، التعليم و التدريس ، البيئة الطبيعية و 

ضع ي. العالقات اإليجابية هامة في خلق بيئة مدرسية إيجابية . السالمة فيها 

مدير المدرسة اإلتجاه العام و التوقعات لجميع أفراد المجتمع المدرسي ، ماهداً 

يق لجميع أفراد هذا المجتمع إلتخاذ خطوات بسيطة ، و لكن هادفة ، الطر

  .لتحسين بيئة المدرسة 

 
 :المدارس التي تتمتع ببيئة و ثقافة إيجابيتين يوجد فيها 

 
عالقات إيجابية مع كل أصحاب الشأن ، أولياء األمور ، األوصياء ، « 

 .الطالب ، و المدرسين ، و موظفي المدرسة 

و المصادر الالزمة لحل النزاعات بشكل سلمي و احترام ، و أن التدريب « 

 .الطرد آخر إجراء تأديبي تلجأ المدرسة إليه /يكون الفصل

دعم الطالب الذين يعانون من أزمات إنفعالية ، صدمات ، أو تحديات « 

 .خطيرة في بيوتهم أو مجتمعاتهم 

حتياجات السلوكية و أنشطة أكاديمية و المنهجية جذابة للطالب لتلبية اإل« 

 .األكاديمية 

 .تواصل فعال ما بين المدرسة ، الوالدين ، و المجتمع « 

بيئة نظيفة و محافظ عليها و التي تثبت بوضوح افتخار المدرسة و حبها « 

 .للتعلم 

ة و بدنيالبيئة تعليمية يشعر الطالب و الموظفون فيها باألمان من الناحية « 

 اإلنفعالية 

 

 

 

 

 

 
 

تدل أقوالي ، أفعالي ، و مواقفي على إحترامي لنفسي و اآلخرين في أن 

 .جميع األوقات 

ع ـالذي تسببت به لآلخرين في مجتم ضررتصحيح ال أسعى إلىأن 

 .ة ـالمدرس

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

إلى المدرسة في الوقت المحدد ، إرتداء المالبس المناسبة ، و أكون مستعداً 

 .تي ـيز في دراسـللترك

أسعى دائماَ إلى الوسائل األكثر سلمية في حل النزاعات و أحصل أن 

المدراء ، و موظفي المدرسة عندما على المساعدة من المدرسين ، و 

 .أكون غير قادر على حل هذه النزاعات بنفسي 

 .أن أفتخر بتعزيز بيئة تعليمية آمنة و نظيفة في مدرستي 

 المبادئ الخمس

1 

2 

3 

4 

5 
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 الحقوق و المسؤوليات
 

قانون الحقوق التعليمية لألسرة و 
 الخصوصية 

مدارس مترو ناشفيل العامة ملزمة بتقديم اإلشعار السنوي لقانون الحقوق 

التعليمية لألسرة و الخصوصية  و الحقوق التي يوفرها هذا القانون ألولياء 

سرة و الخصوصية يعطي قانون الحقوق التعليمية لأل. األمور و الطالب 

حقوقاً معينة فيما يتعلق  عام 18رهم عن اعمأزيد تالوالدين و الطالب الذين 

 .بسجالت الطالب التعليمية 

 :و هذه الحقوق هي 

يوماً من  45الحق في فحص و مراجعة سجالت الطالب التعليمية خالل  .1

يجب أن . اليوم الذي تسلمت فيه المدرسة طلب الوصول إلى السجالت 

أو  )أولياء أمور الطالب المؤهلين طلباً مكتوباً إلى مدير المدرسة  يقدم

يحدد السجالت التعليمية التي يودون فحصها ( الموظف اإلداري المناسب

زمة للوصول و إشعار اليقوم المسؤول في المدرسة بعمل التدابير ال. 

 .ولي األمر أو الطالب المؤهل بزمان ومكان فحص السجالت 

إجراء تعديل على سجالت الطالب التعليمية و التي يعتقد  الحق في طلب .2

يجوز لولي . ولي األمر أو الطالب المؤهل أنها غير دقيقة أو مضللة 

األمر أو الطالب المؤهل أن يطالب المدرسة بإجراء تعديل على سجل ما 

يجب أن يكتب ولي األمر لمدير المدرسة . يعتقد أنه غير دقيق او مضلل 

و يحدد بوضوح الجزء من السجل الذي يرغب ( المناسب او المسؤول)

و في حال . السجل غير دقيق أو مضلل يعتبر في تعديله و يحدد لماذا 

قررت المدرسة عدم تعديل السجل بموجب الطلب الذي قدمه ولي األمر 

أو الطالب المؤهل ، تقوم المدرسة بإبالغ ولي األمر أو الطالب المؤهل 

ماً بحقه في عقد جلسة استماع فيما يخص طلب بالقرار و تحيطه عل

يتم تزويد ولي األمر أو الطالب المؤهل بمعلومات إضافية . التعديل 

متعلقة بإجراءات عقد جلسة اإلستماع عند إبالغه بحقه في عقد جلسة 

 .اإلستماع 

الحق في الحصول على موافقة ولي األمر على الكشف عن المعلومات  .3

جودة في سجالت الطالب التعليمية ، مالم يكن المحددة للشخصية المو

القيام بالكشف مسموحاً به دون أخذ الموافقة بموجب قانون الحقوق 

إحدى الحاالت اإلستثنائية التي يسمح  .التعليمية لألسرة و الخصوصية 

فيها بالكشف عن المعلومات بدون أخذ الموافقة هي الكشف عن 

. هم مصالح تعليمية مشروعة المعلومات لمسؤولي المدرسة الذين ل

مسؤول المدرسة هو الشخص الموظف في المدرسة بصفة إداري ، 

بما فيه ذلك الكادر الصحي أو الطبي )مشرف ، مدرس أو موظف الدعم 

؛ الشخص الذي يعمل في مجلس التعليم ( و موظف وحدة تطبيق القانون

بوظيفة خاصة  مع المدرسة للقيام ةالعام ؛ أو الشخص أو الشركة المتعاقد

؛ ولي األمر أو ( مثل المحامي ، المدقق ، اإلستشاري الطبي أو المعالج)

  الطالب الذي يعمل في لجنة رسمية مثل

 

، أو يساعد مسؤوالً آخر في المدرسة  شكاوىاللجنة التأديبية أو لجنة ال

على أداء مهامه ؛ أو محام من قسم الشؤون القانونية على أن تكون 

تكون لدى مسؤول المدرسة مصلحة . تعليمية مشروعة  لديه مصلحة

تعليمية مشروعة في حال كان هذا المسؤول بحاجة إلى اإلطالع على 

عند الطلب ، يجوز . السجل التعليمي للقيام  بمسؤوليته المهنية 

للمدرسة القيام بالكشف عن السجالت التعليمية دون الحصول على 

ة أخرى التي ينوي الطالب اإللتحاق موافقة لمسؤولين من إدارة تعليمي

 قانون الحقوق التعليمية لألسرة و الخصوصية: الحظ أن). بمدارسها 

اإلدارة التعليمية بالقيام بمحاولة معقولة إلشعار ولي األمر أو  يلزم

الطالب المؤهل بالطلب المقدم للحصول على السجالت  إال إذا ذكرت 

 . )ي إرسال السجالت عند الطلباإلدارة في إشعارها السنوي أنها تنو

الحق في رفع شكوى إلى وزارة التربية و التعليم األمريكية حول  .4

الحاالت المزعومة لتقاعس المدرسة عن التقيد بشروط قانون الحقوق 

إسم و عنوان المكتب الذي  أدناه. التعليمية لألسرة و الخصوصية 

ة لألسرة و يتولى اإلشراف على التقيد بقانون الحقوق التعليمي

 :الخصوصية 

Family Policy Compliance Office 

U.S. Department of Education                                   

400 Maryland Avenue, SW                         

Washington, D.C. 20202-4605 
 

يحظر تداول المعلومات الموجودة في سجل الطالب بموجب توجيهات قانون 

و في حال كنت ال تسمح لمدارس . قوق التعليمية لألسرة و الخصوصية الح

أو جميع المعلومات من سجل طفلك  إحدىمترو ناشفيل العامة بالكشف عن 

التعليمي المبينة أدناه بدون الحصول على موافقتك الخطية المسبقة ، يجب 

 عليك إعالم مركز معلومات األسرة في مدارس مترو ناشفيل العامة إما

 consentكتابة أو عن طريق إكمال نموذج إبطال الموافقة 

revocation form  المتوفر لدى مركز معلومات األسرة في مدارس

لقد حددت مدارس .  2018أيلول ، /سبتمبر 1مترو ناشفيل العامة قبل يوم 

 :مترو ناشفيل العامة المعلومات التالية على أنها معلومات سجل الطالب 

 

 باسم الطال « 

 العنوان « 

 الصور « 

 تاريخ و محل الميالد « 

 مجال الدراسة الرئيسي « 

 تواريخ الحضور « 

 المشاركة في النشاطات و األلعاب الرياضية المعترف بها رسمياً  « 

 وزن و طول أعضاء الفرق الرياضية « 

 الشهادات ، التكريمات ، و الجوائز المستلمة « 

 حضرها الطالب آخر مؤسسة أو وكالة تعليمية « 
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 حقوق و مسؤوليات الطالب

 :الطالب لهم الحق في 
 

شمل و هذا ي. الحصول على تعليم يعّدهم للنجاح في التعليم ما بعد الثانوية  .1

تلقي الدعم و المشورة من هيئة التدريس ، و المناهج األكاديمية القوية و 

المعلومات عن جميع  يجب البدء في تقديم. التوقعات العالية في الصف 

 .خيارات التعليم ما بعد الثانوي إبتداًء من الصف التاسع على أقل تقدير 

التواصل العادل مع المدرسين و اإلداريين ، و وجود عالقة سليمة تنم عن  .2

 .ة آمنة خلق بيئة تعليميباإلضافة إلى اإلحترام والتي تحتضن التقدم األكاديمي ، 

ليم العام المناسب المجاني كما ينص عليه حضور المدرسة و تلقي التع .3

 .القانون 

و  المبنى النظيف و اآلمن ه. تلقي التعليم في بيئة تعليمية آمنة  و نظيفة  .4

البيئة التي ال تشكل أي خطر على السالمة البدنية أو تعيق القدرة على 

 .يشارك الطالب في الحفاظ على نظافة و أمن المدارس . التعلم 

مل معهم بلباقة ، إنصاف ، و باحترام من قبل الطالب اآلخرين أن يتم التعا .5

 .و موظفي المدرسة 

تلقي نسخة مكتوبة من سياسات مختارة من سياسات المدرسة و اإلدارة  .6

التعليمية و إجراءاتها في بداية العام الدراسي و إمكانية الوصول إلى 

 .سياسات و إجراءات طوال العام الدراسي 

و المخاوف إلى مدير المدرسة أو الموظفين و أن يتوقع أ شكاوىتقديم ال .7

 .اإلستجابة في وقت معقول 

أن يتم إخباره شفهياً أو كتابياً بأسباب القرارات التأديبية و إتاحة الفرصة له  .8

 .أن يروي القصة من جانبه 

تقديم طلب مكتوب لشرح أي شيء موجود في سجالته التعليمية أو الطعن  .9

 .فيها 

 .ومات حول إجراءات طلب اإلستئناف ضد القرارات التأديبية تلقي المعل .10

أن يحضر والديه أو  الوصي عليه اإلجتماعات التأديبية و جلسات  .11

 .اإلستماع المعمول بها 

أحد موظفي المدرسة أو أحد مدراء المدرسة عندما يتم إستدعاء  تواجد .12

ء تحقيق الشرطة و يتم إخبار أحد والديه أو وصي عندما استجوابه أثنا

الشرطة ، فيما عدا الحاالت التي تنطوي على إساءة معاملة األطفال أو 

 .إهمالهم 

أن يتم إشراكه  و أن يكون له صوت في صنع القرارات المتعلقة  .13

 .بالسياسات التي تؤثر على الطالب و المدارس 

الشعور باألمان في المدرسة دون خوف أو قلق على صحته البدنية ، أو  .14

 .و العقلية العاطفية أ

تأديب عادل ، على أن يتم تطبيق سياسات اإلدراة التعليمية /إنضباط .15

 .العقوبات يجب أن تتناسب مع المخالفات . بإنصاف في جميع المدارس 

 .يتم بذل الجهود لمساعدة الطالب على حل نزاعاتهم 

و هذا يتضمن الفواكه و . الحصول على طعام صحي في المدارس  .16

ة ، لحوم ذات جودة ، و مشروبات مغذية تكون الخضروات الطازج

 .متوفرة في الكافيتريا و في ماكينات الوجبات الخفيفة 

 
 :الطالب عليهم المسؤوليات التالية 

 
حضور المدرسة يومياً ، اإلستعداد للصف ، و إكمال الواجبات  .1

 . متهاالمدرسية إلى أقصى حد من قدر

ات التي يقدمها مدير معرفة و إطاعة قواعد المدرسة و التوجيه .2

 .ن فوالمدرسة و الموظ

عن أي سلوك أو نشاط خطير يحدث داخل المدرسة إعالم موظفي  .3

 .خارجها إذا كان سيتسبب في تعطيل بيئة التعلم أراضي المدرسة أو 

 .جلب األشياء المسموح بها فقط إلى المدرسة  .4

 .التصرف باحترام تجاه أي  شخص في مجتمع المدرسة  .5

على إطالع بالمسائل المتعلقة بالمدرسة و تسليمهما  لدينإبقاء الوا .6

 .األوراق التي ترسلها مدارس مترو ناشفيل العامة إلى البيت للوالدين 

بطرق بناءة ، حضور اإلجتماعات و المناسبات  مالتعبير عن آرائه .7

جيع ، و تش مو مدرسته مالرئيسية التي تؤثر بشكل مباشر على تعليمه

 .اركة كلما كانت هناك فرصة ألخذ رأي المجتمع على المش موالديه

اإلبالغ عن حمل أقرانهم . بالضغط اإليجابي عليهم  ممحاسبة زمالئه .8

المساعدة في خلق بيئة . لألسلحة أو أي شيء آخر قد يشكل تهديداً 

صفية تشجع على التعلم و تدعمه عن طريق إدانة السلوك العدائي و 

 .المهين 

يوافق . بأفضل مجهود و في وقت مناسب إكمال جميع الواجبات  .9

الطالب على القيام بعمل بحث عن خيارات ما بعد الثانوية و أن 

مثل الدراسة )يكونوا نشطاء في اتخاذ الخطوات الضرورية 

د للتأك( نفسهم ، إلخألإلختبارات ، البحث عن الجامعات و الكليات ب

يذكر الطالب .  من قدرتهم على التأهل للمسار الدراسي الذي يختاروه

 .لهيئة التدرسية لأهدافهم وخططهم لما بعد الثانوية 

يتواصل الطالب الذين يشعرون أن . تحمل مسؤولية أفعالهم  .10

اإلجراءات التأديبية المتخذة بحقهم غير منصفة مع أحد الموظفين 

 .بطريقة تنم عن اإلحترام لمناقشة األمر 

قوم ي. مدرسين و اإلداريين القيام بالتعرف على المدرسين و إحترام ال .11

الطالب ، عند الضرورة ، بالنقد البناء في الوقت المناسب من دون 

 .خجل أو إحراج 

 .يتحملون و زمالئهم مسؤولية التنظيف في المدرسة  .12

 .عرض عليهم إختيارات مختلفة تيقومون بإختيار طعام صحي عندما  .13
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 حقوق و مسؤوليات الوالدين و األوصياء

 :ن و األوصياء لهم الحق في الوالدا
 

 .إشراكهم بفعالية في تعليم أطفالهم  .1

أن يتم التعامل معهم بلباقة ، إنصاف ، و باحترام من قبل موظفي  .2

 .المدرسة و المدراء 

 :تلقي المعلومات و التواصل معهم فيما يخص األمور التالية  .3

 سياسات و إجراءات المدرسة و مجلس التعليم« 

 التقدم األكاديمي و السلوك تقارير « 

 إعالمهم في الحال بأي سلوك معّطل و إجراء تأديبي يتخذ بحق أطفالهم « 

المعلومات حول اإلجراءات القانونية الواجبة عند إتخاذ إجراء تأديبي « 

 ( 49راجع الصفحة )

 طرق تحسين أداء الطالب األكاديمي و السلوكي« 

ن للغة اإلنجليزية و الطالب ذوي الخدمات المقدمة للطالب المتعلمي« 

 اإلعاقات

 خدمات الترجمة« 
 

 :الوالدان و األوصياء عليهم المسؤوليات التالية 
 

التأكد من حضور أطفالهم إلى المدرسة بانتظام في الوقت المناسب ، و   .1

الرجاء . ورقة تبرير الغياب إلى المدرسة في حال الغياب /إرسال إشعار

التهرب من المدرسة في مدارس مترو ناشفيل  مراجعة سياسة الحضور و

 . 25العامة على الصفحة 

دعم مدارس مترو ناشفيل العامة عن طريق تقديم أنفسهم كقدوة حسنة  .2

ألطفالهم ، التحدث مع األطفال عن المدرسة و السلوك المتوقع منهم و 

 .توصيل قيمة التعليم إليهم بالقول و الفعل 

موظفي المدرسة ، أولياء األمور اآلخرين و  التعامل باحترام و لباقة مع .3

. الطالب أثناء تواجدهم على أراضي المدرسة و خالل األنشطة المدرسية 

حيث قد يؤدي السلوك غير المالئم إلى المنع من الوصول إلى المدرسة ، 

 .يتم إخبار الوالدين أو الوصي كتابياً . أراضي المدرسة ، أو أنشطتها 

اصل الُمحدثة لمدارس مترو ناشفيل العامة و مدرسة تقديم معلومات التو .4

 تقديم جميع الوثائق القانونية إلى. أطفالهم سنوياً أو عندما تتغير هذه المعلومات 

المدرسة فيما يخص حضانة األطفال أو أي ظروف خاصة في الوقت 

 .ب ـالمناس

ركة اتخصيص مكان لألطفال للقيام بواجباتهم البيتية أو السماح لهم يالمش .5

 .في برامج ما بعد المدرسة و التي تسمح بإكمال الواجب البيتي فيها 

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

اإلجتماعي و اإلنفعالي في مجاالت الفنون اإلبداعية ، الموسيقى ، و األلعاب 

 .الرياضية 

عالجة أي مخاوف أو شكاوى أكاديمية العمل مع مدراء المدرسة و موظفيها  لم .7

 .أو سلوكية قد يختبرها أطفالهم 

قراءة دليل الطالب و الوالدين و القوانين اإلدارية لسياسات مجلس  .8

 .التعليم العام و اإللمام بها 

 

 حقوق و مسؤوليات مدراء المدرسة و الموظفين فيها

 :مدراء المدرسة و الموظفون لهم الحق في 
 

مل معهم بلباقة ، إنصاف ، و باحترام من قبل الطالب ، أن يتم التعا .1

 .أولياء األمور ، و موظفي المدرسة اآلخرين 

 .العمل في بيئة آمنة و منظمة  .2

إلى مكتب اإلدارة  شكاوىتوصيل المخاوف ، المقترحات ، و ال .3

التعليمية لمدارس مترو ناشفيل العامة و تلقي اإلستجابة لها في وقت 

 .معقول 

 .مهني الداعم التدريب و التطوير تلقي ال .4

 .تلقي المصادر الضرورية لتوصيل التعليم عالي الجودة  .5

 
 :ن فيها عليهم المسؤوليات التالية ومدراء المدرسة و الموظف

 
الحضور إلى العمل يومياً و في الوقت المحدد  و استخدام خطط تعليمية  .1

 .مخطط لها بشكل جيد ، إبداعية ، و  جذابة في كل يوم 

الحفاظ على أمن و نظام المدرسة باستخدام إستراتيجيات الوقاية و  .2

التدخل ، و اإللتزام بدليل الطالب و الوالدين في مدارس مترو ناشفيل 

 .العامة 

إحترام الطالب و أولياء أمورهم و التعامل معهم بلباقة ، لكي يكونوا  .3

 .قدوة حسنة يقتدي بهم الطالب 

قدم الطالب األكاديمي و السلوك ، توفير فرص إبقاء الوالدين على علم بت .4

 .هادفة إلشراكهم ، و التواصل معهم باللغة التي يفهمونها 

لتعليم العام و معرفة القوانين و األحكام اإلدارية لسياسات مجلس ا .5

 .ثبات  تطبيقها بإنصاف و

معرفة القوانين الفيدرالية و قوانين الوالية ذات الصلة بالعملية التأديبية  .6

 .لجميع الطالب بما فيهم الطالب الذين ذوي اإلعاقات 

التواصل حول السياسات ، التوقعات و المخاوف ، اإلستجابة لشكاوى  .7

 .الطالب أو أولياء األمور في الوقت المناسب و باللغة التي يفهمونها 

التأكد من أن الطالب تتم إحالتهم إلى اللجان ، المديريات ، المكاتب ،  .8

الوكاالت و المنظمات المناسبة عندما تكون هناك حاجة األقسام ، و 

 .للدعم الخارجي 

يجب )منح الفرصة لتعويض الواجبات المدرسية للطالب الغائبين بعذر  .9

أخذ الطالب الغائبين بسبب العقوبات التأديبية بنظر اإلعتبار فيما يخص 

 ( .تعويض الواجبات المدرسية 

 .مطلوية المشاركة في فرص التطوير المهني ال .10
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استغالل منظمات المجتمع المدني لدعم اإلحتياجات الفردية للطالب الذين  .11

 .يتلقون الخدمات من المدرسة و اسرهم 

 

 مسؤوليات مكتب اإلدارة العامة للمقاطعة

 :موظفو اإلدارة التعليمية عليهم المسؤوليات التالية 
 

السياسات و اإلجراءات التعاون و التواصل مع المجتمع لوضع و تطبيق  .1

التي تشجع تأسيس مدارس فعالة للغاية و آمنة و تؤدي إلى نجاح الطالب 

 .، و الموظفين و المجتمع 

نجاح لدعم  ضمان أن كل المدارس تتوفر لديها المصادر و القيادة الالزمة .2

 .الطالب و المدرسة و المحافظة عليه 

دراء ، الطالب ، و أولياء حماية الحقوق القانونية لموظفي المدارس ، الم .3

 .األمور 

التعامل بلباقة و إحترام و إنصاف مع كل الطالب ، أولياء األمور ،  .4

 .دراء المدارس مموظفي و

تقديم مناهج ذات قاعدة عريضة و متنوعة لتلبية اإلحتياجات الفردية  .5

 .للمدارس 

ضمان الحقوق القانونية لجميع الطالب بما فيهم الطالب ذوي  .6

 .ت اإلعاقا

 .تعيين الموظفين الذين تلقوا التدريب لتلبية احتياجات الطالب  .7

توفير التدريب لمدراء المدارس و الموظفين على التطور المهني و  .8

 .دعمه  للمساعدة على دعم الطالب 

دعم مدراء المدارس و الموظفين للقيام بمسؤولياتهم التأديبية كما هو  .9

ن في مدارس مترو ناشفيل منصوص عليه في دليل الطالب و الوالدي

 .العامة 

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

 .من المدرسة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2019-2018دليل الطالب و الوالدين |  61
 



 المصادر

 ابق على إتصال

 مركز معلومات األسرة

قتراحات ، أو تعليقات للحصول على المعلومات ، أو إن كان لديك أسئلة ، ا

و أ  615-259-4636على الرقم  معلومات األسرةلرجاء االتصال بمركز ا

و ذلك بالنقر على مربع الدردشة   مركز معلومات األسرةدردش مع أحد ممثلي 

.  www.mnps.org في الزاوية السفلى اليمنى من موقع اإلدارة التعليمية

االلكتروني  بإمكانك أيضاً أن تتصل بنا على البريد 

FamilyInfo@mnps.org. 

 
صباحاً  6:30تبدأ خدمات االتصال بمركز معلومات األسرة بالهاتف من الساعة 

أما .. مساًء من يوم االثنين الى الجمعة خالل األيام المدرسية العادية 5:30و الى 

العطلة الصيفية فتكون ساعات خدمة االتصال بالهاتف  خالل أيام العطل و خالل

 .بعد العصر  4:30 صباحاً و الى 8:00من الساعة 

 

 المعلومات على اإلنترنت

على مجاميع مختلفة من   ، www.mnps.org  يحتوي موقعنا اإللكتروني

طعام المدرسية ، المتطلبات األكاديمية ، المواضيع ، بما فيها قوائم وجبات ال

قوائم بأسماء المدارس و المعلومات حول المناطق الجغرافية التابعة للمدارس و 

 . المواصالت

 
 الرسائل الصوتية المسجلة

تستخدم مدارس مترو ناشفيل العامة نظام الرسائل الصوتية المسجلة لتقديم 

و سوف تستلم الرسائل الصوتية  .األخبار المهمة و المعلومات الى األسر  

ن لم و إ. المسجلة من اإلدارة التعليمية و من المدرسة التي تم تسجيل طفلك فيها 

تكن تستلم أية مكالمات مسجلة ، اتصل بمركز معلومات األسرة على الرقم 

و إذا غيرت رقم الهاتف . لتحديث معلومات االتصال بك  4636-259-615

صال بمركز معلومات األسرة و ذلك لتزويدنا برقم الخاص بك ، الرجاء االت

 .هاتفك الجديد لضمان وصول الرسائل الصوتية المسجلة إليك 

 
 في مدارس مترو ناشفيل العامة Family Portalبوابة األسرة اإللكترونية 

بوابة األسرة اإللكترونية في مدارس مترو ناشفيل العامة هي أداة مدعمة بشبكة 

فهي تساعد األسر . على إبقائك على إتصال مع صف طفلك اإلنترنت تساعد 

على رؤية أحدث المعلومات مثل الدرجات ، الواجب البيتي ، تواريخ المناسبات 

القادمة ، معلومات الحضور و الغيابات ، اإلجراءات التأديبية و الكثير من 

 .المعلومات 

 
من خالل الرسائل و هي تسمح أيضاً بتواصل أكبر ما بين المدرسين و األسر 

 .اإللكترونية ، الرسائل النصية ، و التنبيهات بالهاتف الجوال 

 
م يت .بوابة األسرة اإللكترونية متوفرة على اإلنترنت و أجهزة الهاتف الجوال 

 .إلى بوابة األسرة اإللكترونية إلى الوالدين من المدرسة  لدخولمعلومات ا إرسال

 .رونية في مدرسة طفلك للمزيد من األسئلة اتصل بمنسق بوابة األسرة اإللكت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 تنزيل تطبيقنا على هاتفك

لدى مدارس مترو ناشفيل العامة ايضاً تطبيق جديد آخر و مجاني يمكنك 

ابحث عنا عن طريق .  Apple و أبل Google تنزيله من متجري جوجل

ا تم التنزيل ، يمكنك و متى م Metropolitan Nashville PS كتابة

اختيار المدارس التي تود متابعتها و تمكين إرسال اإلشعارات لكي يكون 

يقدم لك التطبيق أخبار . بإمكانك استالم المعلومات من هذه المدارس 

المدارس التي يتم تشاركها على المواقع االلكترونية و وسائل التواصل 

خط النصائح ، و قوائم الوجبات  االجتماعي ، باالضافة الى دليل الموظفين ،

 .المدرسية و أمور أخرى كثيرة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

@MetroSchools 

@MetroSchools 

facebook.com/MetroSchools 

www.mnps.org 
www.mnpschildrenfirst.com 

www.onpubliceducation.com 

familyinfo@mnps.org 

8897 - 214- 615 

4636- 259- 615 

Metro Nashville Public Schools 

2601 Bransford Ave. 
Nashville, TN 37204 

 اتصل بمدارس مترو ناشفيل العامة
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 في العمل معنا نخرطا

 PACمجلس الوالدين اإلستشاري 

لقد تم تأسيس مجلس الوالدين اإلستشاري لحشد و تنظيم و زيادة نشاط أولياء 

دة االمور لالنخراط في تعليم أوالدهم على مدى حياتهم باالضافة الى المساع

على تحديد العوائق أمام مشاركة أولياء األمور و عملهم مع موظفي مدارس 

 .مترو ناشفيل العامة لتذليل أو إزالة هذه العوائق 

 
 .للمزيد من المعلومات أو لإلشتراك ، الرجاء اإلتصال بمدير مدرسة طفلك 

 

COMMUNITY ACHIEVES 

COMMUNITY ACHIEVES ها مدارس هي مبادرة مجتمعية مدرسية تقود

على الخدمات  COMMUNITY ACHIEVES و تركز. مترو ناشفيل العامة 

 .األكاديمية ، الصحية ، و اإلجتماعية و تطور الشباب لتحسين ظروف التعلم 

 

سيكون في كل موقع مدير و الذي يقوم بجمع العديد من الشركاء لتقديم مدى 

من األمثلة . المجتمعات واسع من الدعم و الفرص لألطفال ، الشباب ، األسر و 

المؤن الغذائية ، مراكز موارد األسرة ، : على الموارد التي قد يتم تقديمها 

 .مخازن المالبس ، فرص ما بعد اليوم المدرسي ، و دروس الكبار 

 

 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 Hunters 

Lane High School 

Inglewood Elementary Jere 

Baxter Middle Prep Joelton 

Middle Prep Madison 

Middle Prep Maplewood 

High McKissack Middle 

Prep Napier Elementary 

Pearl-Cohn Entertainment Magnet High Stratford 

STEM Magnet 

Two Rivers Middle Prep 

Tusculum Elementary 

Whitsitt Elementary 

Wright Middle Prep 

 

 :لكي تحصل على قائمة ُمحدثة للمدارس ، الرجاء زيارة 

www.communityachieves.org 

 تلقي المساعدات 

 خط مساعدة المجتمع 

احدى أسهل الطرق للحصول على المساعدة هي االتصال بالخدمات 

عند االتصال ، سوف .   2-1-1م المجتمعية في والية تينيسي على الرق

يجيبك شخص حقيقي ، و قد تلقى التدريب لمساعدتك في تصنيف احتياجاتك 

، ويزودك بعدها بأرقام هواتف المواقع التي يمكنك الحصول على المساعدة 

 .فيها و عناوينها  

 
 المدرسيخدمات العمل اإلجتماعي 

رس مترو ناشفيل تتوفر خدمات العمل اإلجتماعي في كل مدرسة من مدا

يلتزم قسم الخدمات اإلجتماعية بمساعدة طفلك على الوصول الى . العامة 

 .  أعلى مستوياته األكاديمية المحتملة 

 

وم يق. و لكن أحياناً قد تكون هناك مسائل شخصية تتداخل مع تعلم الطالب 

العامل اإلجتماعي بتقديم استشارات مجانية لجميع الطالب خالل اليوم 

جميع السجالت المتعلقة بجلسات طفلك . رسي في موقع مدرسة الطالب المد

 .مع العامل اإلجتماعي تبقى سرية فيما عدا ما يتطلبه القانون 

 

 لألسر في الحالة اإلنتقالية HEROبرنامج 

لمساعدة األسر بدون مأوى ،  McKinney-Ventoبموجب قانون 

Subtiltle VII-B Title IX  الجزء ،A النجاح لكل طالب  من قانون

ESSA  فإن األطفال و الشباب الذين يفتقرون إلى مأوى ثابت ، نظامي ، و ،

كافي يلجؤون إليه أثناء الليل قد يكونون مؤهلين لتلقي الخدمات و الدعم من 

-McKinneyالتأهل للخدمات بموجب قانون .  HEROخالل برنامج 

Vento قة بالوضع المعيشي و يكون على أساس اإلجابة عن األسئلة المتعل

 McKinney-Ventoالسكني الموجودة على  نموذج تقييم األهلية لقانون 

فقط على  McKinney-Ventoو ال تسري أحكام قانون ( . Aنموذج )

الطالب الذين يعيشون مع والديهم ، و لكنها تسري أيضاً على الشباب غير 

يمكن . أو أم  المرافقين بعائل و الذين يعيشون بال مأوى من دون أب

الحصول على أوراق األهلية من أحد مراكز التسجيل التابعة لإلدارة التعليمية  

       و المدارس ، أو يمكنك اإلتصال بمكتب البرنامج مباشرة على الرقم

سوف تساعد اإلجابات المقدمة في نموذج األهلية .  8729-259-615

م و لن يت. ب مؤهال لتلقيها الطاليكون المدرسة في تحديد الخدمات التي قد 

التمييز ضد الطالب بناء على المعلومات المزودة ، و تبقى المعلومات المقدمة 

يمكن لألسر و الطالب التقديم للحصول على الخدمات في أي وقت . سرية 

تكون القرارات المتخذة بشأن . خالل العام الدراسي متى ما يتم فقدان السكن 

دراسي واحد فقط و يجب تقديم نموذج جديد في كل عام  األهلية نافذة لمدة عام

دراسي لتوثيق أهلية الطالب من حيث افتقاره إلى مأوى ثابت ، نظامي ، و 

 .كافي يلجأ إليه أثناء الليل 

 
لديهم  McKinney-Ventoن لتلقي الخدمات بموجب قانون ولطالب المؤهلا

وبة تتوفر الوثائق المطل الحق في التسجيل في المدارس مباشرة ، حتى و إن لم

 McKinney-Ventoو الطالب المؤهلون بموجب قانون . عادة للتسجيل 

 يسمح لهم في التسجيل في 
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في المدرسة التابعة لعنوانهم المؤقت أو البقاء في عين المدرسة التي كانوا 

، و تتوفر المزيد من الخدمات و الدعم . يحضرونها عند حصول فقدان السكن 

منها على سبيل الذكر ال الحصر ، المواصالت ، الزي الموحد ، المستلزمات 

 .المدرسية ، و اإلحاالت إلى الموارد 

 
    لألسر في الحالة اإلنتقالية على الرقم HEROالرجاء اإلتصال ببرنامج 

، إذا كانت لديك أية أسئلة أخرى أو في حال كنت تحتاج إلى  8729-259-615

 .المساعدة 

 

STRIDE 

من ركوب  12-9يستطيع جميع طالب مدارس مترو ناشفيل العامة في الصفوف 

أما الطالب في .  StrIDeمجاناً من خالل برنامج يسمى  MTAحافالت 

الذين يحضرون مدرسة خارج منطقتهم السكنية و غير المؤهلين  8-5الصفوف 

نامج لخدمة ركوب حافالت المدرسة الصفراء ، فيمكنهم المشاركة في بر

StrIDe  اتصل بمدرسة طفلك . بعد الحصول على موافقة أولياء أمورهم

 .المتوسطة للحصول على نموذج الموافقة و  معلومات التأهيل /اإلعدادية

 
تخدم بطاقة هوية الطالب الصادرة من مدارس مترو ناشفيل العامة بالنسبة 

لعامة ، و ركوب لطالب المدارس الثانوية كبطاقة المدرسة ، بطاقة المكتبة ا

البطاقات مبرمجة بحيث تعمل في صناديق أخذ الرسوم في .  MTAحافالت 

يجب أن يضع الطالب بطاقته فوق العين الموجودة على .  MTAجميع حافالت 

يشير صوت الرنة . صندوق أخذ الرسوم و ينتظر إلى أن يصدر الصندوق الرنة 

 .ود الطالب إلى الحافلة إلى أنه تم التعرف على البطاقة و أنه يسمح بصع

يتم إصدار بطاقة هوية جديدة للطالب في بداية العام الدراسي و هي غير قابلة 

يتم إصدار بطاقات . فقط  MTAوهي صالحة لركوب حافالت . للتحويل 

 15تكلفة تبديل البطاقة الضائعة أو التالفة هي . الهوية للطالب في مدارسهم 

يسمح للطالب . ل عليها من مدارسهم دوالر و يستطيع الطالب الحصو

 .الحصول على ثالث بطاقات كحد اقصى في كل فصل دراسي 

 
يجب على الطالب الذين يستخدمون هذه الخدمة اتباع قواعد السلوك الخاصة 

و إال سيواجهون عقوبة إلغاء إمتيازات المواصالت بواسطة  MTAبحافالت 

 Music Cityالحافالت  قواعد السلوك منشورة في محطة.  MTAحافالت 

Central  و على اإلنترنت على الموقع اإللكترونيNashvilleMTA.org 

 

للمزيد من المعلومات حول خطوط مسار الحافالت أو جدول المواعيد في 

            على الرقم MTAمواقف الحافالت اتصل على خدمة عمالء 

5950-862 -615 . 

 
 مراكز موارد األسرة

كل . ألسرة ملتزمة بزيادة الرفاه و الخير للطالب و أسرهم مراكز موارد ا

مركز من مراكز موارد األسرة هو عبارة عن شراكة بين مقدمي الرعاية 

الصحية و الخدمات اإلجتماعية ، السكان ، المدارس ، الشركات التجارية و 

 المنظمات الدينية ، حيث تعمل جميعها معا على البناء على نقاط القوة في حي

راجع قائمة المواقع و معلومات اإلتصال في الصفحة . )ما و تلبية إحتياجاته 

 (التالية
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 :للحصول على قائمة محدثة عن مواقع مراكز موارد األسرة و معلومات اإلتصال ، الرجاء زيارة  

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

ANTIOCH HIGH SCHOOL 
1900 Hobson Pike, Portable 18 | Antioch, TN 37013 
Lead Agency: PENCIL Foundation 
Telephone: (615) 641-5400 Ext. 2010 

 

BETHLEHEM CENTERS OF NASHVILLE 
1417 Charlotte Avenue | Nashville, TN 37203 
Lead Agency: Bethlehem Centers of Nashville 
Telephone: (615) 329-3386 Ext. 119 

 

COLE ELEMENTARY SCHOOL 
5060 Colemont Drive | Antioch, TN 37013 
Lead Agency: Family & Children’s Services  
Telephone: (615) 333-5043 ext. 1815 

 

IVANETTA H. DAVIS EARLY LEARNING CENTER 
1910 South Hamilton Road | Nashville, TN 37218 
Lead Agency: PENCIL Foundation 
Telephone: (615) 291-6355 Ext.101 

 

EDGEHILL FAMILY RESOURCE CENTER 
1001 Edgehill Avenue | Nashville, TN 37203 
Lead Agency: Organized Neighbors of Edgehill  
Telephone: (615) 256-4617 

 

FALL-HAMILTON ELEMENTARY SCHOOL 
510 Wedgewood Avenue | Nashville, TN 37203 
Lead Agency: Family and Children Services  
Telephone: (615) 291-6380 ext. 8 

 

GLENCLIFF HIGH SCHOOL 
160 Antioch Pike | Nashville, TN 37211 
Lead Agency: PENCIL Foundation 
Telephone: (615) 333-5070 ext. 301 

 

MADISON MIDDLE PREP 
300 Old Hickory Boulevard | Madison, TN 37115 
Lead Agency: PENCIL Foundation 
Telephone: (615) 254-1791 Ext. 213 

 

MARTHA O’BRYAN CENTER 
711 South 7th Street | Nashville, TN 37206 
Lead Agency: Martha O’Bryan Center  
Telephone:  (615) 254-1791 Ext. 213 

 

MAPLEWOOD HIGH SCHOOL 
401 Walton Lane | Nashville, TN 37216 
Lead Agency: PENCIL Foundation  
Telephone: (615) 262-6770 Ext. 1100 

C. E. MCGRUDER FAMILY RESOURCE CENTER 
 2013 25th Avenue North | Nashville, TN 37208 
Lead Agency: Matthew Walker Comprehensive Health Center 
Telephone: (615) 242-4681 

 

NAPIER ELEMENTARY SCHOOL 
60 Fairfield Avenue | Nashville, TN 37210 
Lead Agency: Family & Children’s Service  
Telephone: (615) 291-6400 x 655376 

 

PARK AVENUE ELEMENTARY SCHOOL 
3703 Park Avenue | Nashville, TN 37209 
Lead Agency: Family and Children Services  
Telephone: (615) 298-8412 ext. 659159 

 

PEARL-COHN ENTERTAINMENT MAGNET HIGH SCHOOL 
904 26th Avenue North | Nashville, TN 37208 
Lead Agency: Family and Children Services  
Telephone: (615) 329-8150 x 1121 

 

SALVATION ARMY\MAGNESS POTTER CENTER 
611 Stockell Street | Nashville, TN 37207 
Lead Agency: The Salvation Army/Red Shield Family Initiative 
Telephone: (615) 255-0554 

 

SOUTH NASHVILLE FAMILY RESOURCE CENTER 
4928 Edmonson Pike #204 | Nashville, TN 37211 
Lead Agency: Catholic Charities 
Telephone: (615) 834-1944 

 

ST. LUKE’S COMMUNITY HOUSE 
5601 New York Avenue | Nashville, TN 37209 
Lead Agency: St. Luke’s Community House  
Telephone: (615) 350-7893 

 

TUSCULUM ELEMENTARY SCHOOL 
4917 Nolensville Road, Portable 17 | Nashville, TN 37211 
Lead Agency: PENCIL Foundation 
Telephone: (615) 333-5179 ext.155 

 ت اإلتصالالمواقع و معلوما
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 السياسات

 اإلجراءات

 __و __ 



 جراءاتالسياسات و اإل
 

 األجهزة اإللكترونية/اإلستخدام غير المالئم لإلنترنت

ممنوع إستخدام التكنولوجيا الشخصية خالل أوقات التعليم إال إذا استخدمت 

لبة الط. كوسيلة مساعدة اثناء التعليم و حسب ما يرتأيه المدرس و مدير المدرسة 

ن ل. ك على مسؤوليتهم الذين يجلبون االجهزة معهم الى المدرسة إنما يفعلون ذل

تشمل . أو تحقيق حول االجهزة المفقودة أو المسروقة  يكون هناك أي تحر  

التكنلوجيا الشخصية و ال تقتصر على الهواتف الخلوية ، سماعات األذن 

، ipodsالالسلكية ،   i pads  مشغالت ،mp3  اآلآلت الحاسبة ، أجهزة ،

 . االلعاب المحمولة 

أي طالب في . االذن مع مشغالت الموسيقى و الفيديو  يجب إستخدام سماعات

حوزته التكنولوجيا الشخصية خالفا للتعليمات المنصوص عليها هنا سيكون 

 .راجع سياسة مدارس مترو ناشفيل العامة . عرضة إلجراء تأديبي 

 
 قانون جنوح األحداث

در ، أن يص TCA 55-10-701يجوز لقاضي محكمة األحداث ، وفقاً للقانون 

أمراً بالحرمان من إمتيازات قيادة السيارات نتيجة وقوع مخالفة أو القيام بسلوك 

ينطبق هذا الجزء TCA55-10-801(a . )محظور كما موضح في القانون 

على أي جريمة جنائية ، مخالفة خاصة باألحداث ، المخالفات ، الخروقات ، أو 

، بيع ، أو استهالك السلوك المحظور الذي ينطوي على حيازة ، استخدام 

المشروبات الكحولية أو المواد الخاضعة للرقابة كما مع موضح في القانون 

TCA 39-17-4  أو الذي ينطوي على حيازة أو حمل سالح على أرض ،

 ( .c)أو  TCA 38-17-1309(b)المدرسة كما هو موضح في القانون 

 
لى سحب الحرمان و عند المخالفات األولى ، يجوز للقاضي أن يجتهد و يوقع ع

 .إعادة اإلمتيازات بعد ثالثة أشهر 

 
أما فيما عدا هذه الحالة ، فالحرمان أو تعليق إمتيازات قيادة السيارات موضحة 

 . TCA 55-10-702في القانون 

 
 Departmentللمزيد من المعلومات ، الرجاء اإلتصال بقسم خدمات الدعم 

of Support Services . 

 
 منشروط المالذ اآل

يجوز للطالب أن يلجأ إلى مسؤول في المدرسة و يسلم شيئاً ، محظور حيازته 

بموجب هذه القوانين ، طواعية بشرط أن تكون حيازة الطالب لهذا الشيء 

و أن ال يكون سالحاً نارياً ( مثل سكين الجيب)مشروعة خارج أراضي المدرسة 

 .تيش على قدم و ساق و ال يسري شرط المالذ اآلمن إذا كانت عملية التف. 

 

و في حال لجأ الطالب إلى مسؤول في مدرسة و قام بتسليم مثل هذا الشيء ، 

م يقو. فلن يخضع الطالب حينها ألي إجراء تأديبي بموجب هذه القوانين 

المدير بإجراء الترتيبات إلعادة الشيء إلى والدي الطالب أو الوصي عليه ، 

 .عندما يقتضي األمر 

 
أحد الطالب مادة ممنوعة مثل المخدرات ، السالح ، أو المواد إذا اكتشف 

على أراضي المدرسة ، حافلة ( مثل التبغ ، الكحول)الممنوعة األخرى 

المدرسة ، أو محطة وقوف حافلة المدرسة ، للطالب أن يلجأ إلى مسؤول 

انين لقومن او لن يكون الطالب مخالفاً ألي . في المدرسة و يبلغه باكتشافه 

 .لمدرسية بمجرد قيامه باإلبالغ ا

 
يقوم المسؤولون في المدرسة باستخدام الحكمة فيما إذا كانت الظروف 

المحيطة باإلبالغ تستوجب مزيداً من التحقيق حول اإلبالغ الذي قدمه 

 .الطالب 

 

التفتيش و المواد المصادرة
1

 

على تسري اإلجراءات التالية على تفتيش الخزانات أو المواقع األخرى 

أرض المدرسة بما فيها الحافالت ، المواقع المخصصة للطالب أو التي 

يستطيعون الوصول إليها المستخدمة لخزن مقتنياتهم ، العلب ، األواني التي 

 .يتم جلبها إلى المدرسة من قبل الطالب أو الزوار 

 
تعود ملكيتها إلى مدارس متروبوليتان  الخزانات و مواقع الخزن األخرى

 يتولى عملية التفتيش مدير المدرسة. ل العامة وهي خاضعة للتفتيش ناشفي

 .أو من ينوب عنه بحضور شاهد بالغ 

معقوال لكي تقوم سلطات المدرسة * يجب أن يكون هناك إشتباها    « 

بالتحقيق في ما إذا كان بحوزة الطالب أو الزائر شيئاً ، يمثل حيازته 

  .جريمة أو مخالفة لقوانين المدرسة 

يجوز القيام إما بتفتيش عام أو عشوائي على بعض الخزانات أو  «   

المواقع على أراضي المدرسة التي يستطيع الطالب الوصول إليها ، 

 .إذا دعت الظروف إلى ذلك في مدرسة ما 

يتم وضع بيان على جميع المدارس مفاده أن جميع الخزانات ، مواقع  « 

ني ، العلب التي يتم جلبها إلى الخزن األخرى في المدرسة ، األوا

المدرسة من قبل الطالب أو الزوار تكون عرضة للتفتيش عن 

 .المخدرات ، أدوات تعاطي المخدرات ، و األسلحة 

 
 الموجودة مركبات الطالب أو الزوار جراءات التالية على تفتيش تسري اإل

ة لمدرسيتولى عملية التفتيش مدير ا.  أو المركونة على أراضي المدرسة 

 .أو من ينوب عنه بحضور شاهد بالغ 

معقوالً لكي تقوم سلطات المدرسة * يجب أن يكون هناك إشتباها « 

المركبة تحتوي على أسلحة ، مخدرات ،  تبالتحقيق في ما إذا كان

 .أدوات تعاطي المخدرات ، أو المواد الممنوعة األخرى 

 

 

 

 

 
 

  
1 4204, 4205-6-TCA 49 

 .شتباه قوي و صادق من أن شخص أو أشخاص قد قاموا بفعل ما عقول يُعرف على إنه الظروف المبنية على بيانات أو حقائق تكون سبباً في أن يعتقد شخص لديه إهتمام و حرص عاديين و يفكر بوعي بوجود إاإلشتباه الم* 
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يجوز القيام إما بتفتيش عام أو عشوائي على المركبات ، إذا دعت الظروف  « 

 .ى ذلك في مدرسة ما إل

تم وضع بيان على جميع المدارس مفاده أن المركبات الموجودة أو  « 

 .المركونة على أرض المدرسة تكون عرضة للتفتيش 

 
بحثاً عن مواد تكون في حيازة تفتيش الطالب  يتم تطبيق اإلجراءات التالية عند

تيش بحضور شاهد يقوم  المدير أو من ينوب عنه بعملية التف. الطالب مباشرة 

 .بالغ 

ي و لكن ف.  يجري التفتيش سراً بمنأى عن اآلخرين و بحضور شاهد بالغ  « 

الطالب و الموظفين ، و  الحاالت التي تمثل تهديداً مباشراً لسالمة و رفاهة

إذا رأى المسؤول في المدرسة ، أن السيطرة الفورية على الطالب و المادة 

، يجوز حينها إجراء التفتيش في بيئة غير محل التفتيش ضروري ( المواد)

سرية و بدون وجود شاهد بالغ ، شرط تلبية كافة متطلبات اإلشتباه المعقول 

 .المبينة أعاله 

 
المواد التي يتم العثور عليها و مصادرتها أثناء يتم تطبيق اإلجراءات التالية على 

قول يعتقد إلى حد مع يتم تسليم أي مادة. سير عملية التفتيش في مباني المدرسة

 .أنها تستلزم المتابعة من المحاكم الجنائية إلى سلطات فرض القانون المختصة 

يجوز لسلطات المدرسة مصادرة أي مادة يعتقد إلى حد معقول أنها تهدد  « 

 .سالمة اآلخرين أو تستخدم لتعطيل عملية التدريس أو للتدخل فيها 

 
الية  للمسؤولين في المدارس بإستخدام يسمح قانون الو: الرجاء مالحظة أن 

أجهزة الكشف عن المعادن أو أجهزة أخرى ، وكذلك الكالب الُمدربة للكشف عن 

المخدرات أو األسلحة ، في المساعدة على إكتشاف األسلحة و المخدرات على 

مثل السكاكين ، القضبان المعدنية )يتم خزن أي مادة ممنوعة . أراضي المدرسة

تتم مصادرتها أثناء عمليات التفتيش أو يتم ( لمتعلقة بالعصابات ، إلخ، األدوات ا

 60تسليمها إلى موظفي المدرسة في مكتب أمن مدارس مترو ناشفيل العامة لمدة 

 .، يتم التخلص من المواد غير المطالب بها أو إتالفها  يوم 60بعد .  ميو

 
 اعتقال الطالب

إلقاء القبض عليه أثناء وجوده في المدرسة  أو  يتم االتصال بولي أمر الطالب الذي تم

في نشاط تحت رعاية المدرسة بعد أن يعلم المدير أو من ينوب عنه بعملية إلقاء 

 .القبض و بعد أن تتولى دائرة الشرطة حجز الطالب 

 
 تقييم التهديدات

 وقد تكون هناك اوقات يقوم الطالب فيها بالتهديد سواء كان مكتوباً ، شفهياً ، أ

إلكترونياً ينطوي على خطة محددة و معقولة إللحاق الضرر بالطالب ، 

في مثل هذه الحاالت ، يقوم فريق تقييم التهديدات . الموظفين ، أو المدرسة 

 :باإلجتماع و يقومون بما يلي 

 . تقييم التهديد من حيث كونه سلوكا مؤذيا أو مميتاً  « 

 .لوب تحديد مستوى الخطورة و اإلجراء المط « 

 .ادر المدرسة و المجتمع و اإلستراتيجيات صتنظيم م « 

السيطرة على الظروف المحيطة بالطالب الذين يشكلون تهديدا  « 

 .لآلخرين 

المساعدة على المحافظة على السالمة النفسية داخل بيئة المجتمع  « 

 .المدرسي 

 
 خيار إختيار المدرسة غير اآلمنة و ضحايا العنف

الب الذين يحضرون مدرسة إبتدائية أو ثانوية عامة ُمعرفة من قبل يجب منح الط

، أو الطالب الذين يقعون ضحية لجريمة " غير آمنة " الوالية على أنها مدرسة 

عنف أثناء تواجدهم داخل المدرسة أو على أراضيها خيار اإللتحاق بمدرسة 

ت من قبل يجب توفير المواصال. أخرى من مدارس نفس اإلدارة التعليمية 

اإلدارة التعليمية للطالب المؤهلين الذين يقررون تغيير مدارسهم لما تبقى من 

م تباإلضافة إلى ذلك ، فإن أسر الطالب الذين يحضرون مدرسة . العام الدراسي 

أو كان الطالب ضحية /نتيجة لنمط من العنف و" غير آمنة" أنها  ها علىديحدت

مكنها أن تختار أن يتم نقل طفلها إلى يلجريمة عنف على أراضي المدرسة ، 

 المواصالتيتم توفير  سوف مدرسة أخرى لم يتم تحديدها على أنها غير آمنة .

حالياً ، كل مدارس متروبوليتان ناشفيل العامة تعتبر . من قبل اإلدارة التعليمية 

 .آمنة من قبل وزارة التعليم في الوالية 

 
 إنتهاك الحقوق الشخصية

الحقوق الشخصية لآلخرين من قبل أي طالب ، مدرس ، إداري ، أو عد إنتهاك ي

إنتهاك الحقوق الشخصية هو  أي فعل أي موظف في اإلدارة التعليمية مخالفة . 

المعاكسة ، استخدام القوة البدنية أو التهديد /من أفعال التخويف ، التحرش

يديهم ، بدافع باستخدام القوة البدنية ضد جميع األشخاص أو ممتلكاتهم أو مؤ

العرق ، الخلفية اإلثنية ، اإلعتقاد الديني ،  بسببعدائي سواء كان كلياً أو جزئياً 

، العمر ،  اإلعاقة  أو الميل الجنسي ، و ( بما فيها الهوية الجنسية)النوع /الجنس

بنية التخويف أو الترويع ،  أو  الصرف عن ممارسة أو التمتع الحر بأي حقوق 

كفلها الدستور و قوانين والية تينيسي سواء حدثت هذه اإلنتهاكات أو إمتيازات ي

 .تحت مظلة القانون أم ال 

 
 (EL)متعلمو اللغة اإلنجليزية 

 موقع التقييم المركزي

بما أن مدارس مترو ناشفيل العامة تتلقى التمويل الفيدرالي ، فإن القانون 

ندما كل طالب ع( إختبار)الفيدرالي يُلزم مدارس مترو ناشفيل العامة بتقييم 

مدارس مترو . تكون هناك إحتمالية أن الكفاءة في اللغة اإلنجليزية مشكلة 

ناشفيل العامة ملزمة بتوفير خدمات متعلمي اللغة اإلنجليزية لجميع الطالب 

اللغة اإلنجليزية لضمان استفادتهم من المواد األكاديمية في  يدونالذين ال يج

 .المدرسة 

 
التسجيل المركزي يعد من أفضل الطرق فعالية و كفاءة /لتقييموجود مركز ا

 يساعد مركز تسجيل الطالب الدولي ، و عنوانه . لتقييم الطالب و تسجيلهم 

Fessey Park Road, Nashville, TN 37204 615  أولياء ،

األمور بلغاتهم األصلية قدر المستطاع و يعمل أيضاً كمصدر و مركز دعم 

 .س لألسر و المدار
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 اختبارات و خدمات متعلمي اللغة اإلنجليزية

لضمان أن الطالب يتلقى أفضل دعم ، يجب على مدارس مترو ناشفيل العامة أن 

يسمى  إختبار تحديد المستوى الذي. تقوم بتقييم كفاءة الطالب في اللغة اإلنجليزية 

WIDA-ACCESS Placement Test  سة أو ال عالقة له بتحديد المدر

فهو ببساطة يعطي المدرسين فهما أكبر للدعم اللغوي الذي . الصف للطالب 

 .سيحتاجه الطفل في  الصف كطالب متعلم للغة اإلنجليزية 

 
عندما يتم تعريف الطالب على أنه طالب متعلم للغة اإلنجليزية ، فإنه سوف يتلقى 

ادية من مدرس مرخص خدمات متعلمي اللغة اإلنجليزية خالل األيام المدرسية الع

أما الطالب الذي يتم اعتباره متقنا للغة .  لتعليم الطالب المتعلمين للغة اإلنجليزية

، فلن يتلقى  WIDA-ACCESS Placement Testاإلنجليزية في اختبار 

 .خدمات متعلمي اللغة اإلنجليزية 

 
لغة بعد االختبار األول لتحديد المستوى ، يأخذ جميع الطالب المتعلمين ل

اإلنجليزية اختبار الكفاءة في اللغة اإلنجليزية سنوياً من خالل اختبار 

ACCESS   . إذا حصل الطالب على درجةproficient  أي متقن سوف يتم

 .إخراجه من برنامج خدمات متعلمي اللغة اإلنجليزية 

 
 إستبيان لغة البيت

بيت الكامل و يجب ان يحتوي الملف التراكمي لكل طالب على استبيان لغة ال

يجب على ولي أمر الطالب إكمال استبيان لغة البيت عندما يتم تسجيل . الموقع 

يجب إكمال اإلستبيان . الطالب للمرة األولى في مدارس مترو ناشفيل العامة 

 .بالكامل ، التوقيع عليه ، و تأريخه 

 
ى عدا أن الطالب يتكلم لغة أخر إلى إذا تمت اإلشارة في استبيان لغة البيت

اإلنجليزية  أو أن لغة أخرى يتم التحدث بها في البيت ، يجب أن يقوم ولي األمر 

بتحديد موعد مع مركز تسجيل الطالب الدولي الواقع في مكتب متعلمي اللغة 

بإمكانكم تحديد الموعد عن طريق اإلتصال على .  اإلنجليزية لتسجيل الطالب 

 . 615-259-8608الرقم 

 
 ترجمةخدمات ال

لطلب . ألسر لديها الحق في أن تطلب مترجما في أي تواصل مع المدرسة ا

أو مكتب متعلمي ( مدرساً كان أو إداريا)مترجم ،الرجاء اإلتصال بمدرسة طفلك 

 . 615-259-8608على الرقم ( EL)اللغة اإلنجليزية 

 
 الطالب ذوو اإلعاقات

 خدمات التعليم اإلستثنائي

 
 الشك في أن طفلك لديه إعاقة

تستطيع األسر التي لديها شك في أن طفلها لديه إعاقة أن تطلب كتابة من مدرسة 

سوف يتم مراجعة المخاوف أثناء عملية فريق . الطفل أن تبدأ بعملية فريق الدعم 

و تستطيع األسر أيضاً أن تطلب كتابة أن تقوم . الدعم و وضع خطة فريق الدعم 

و  .فة اإلعاقات التي تشك األسرة في وجودها اإلدارة التعليمية باختبار طفلها لمعر

في حال وجد ان الطالب مؤهل لتلقي خدمات التعليم اإلستثنائي ، سيتم وضع برنامج 

 .خاص بالطفل   IEPتعليم فردي  و يسمى اختصاراً 

 
 التأديب/اإلنضباط

و في حال خالف طالب يتلقى التعليم اإلستثنائي أو طالب لديه برنامج تعليم فردي 

IEP  القواعد المدرسية أو سياسات اإلدارة التعليمية المبينة 

في هذا الدليل ، يكون تأديب الطالب وفق سياسة اإلدارة التعليمية و قوانين 

الوالية و الحكومة الفيدرالية التي تحكم التعليم اإلستثنائي مثل قانون تعليم 

للمزيد من المعلومات حول .  IDEAاألفراد ذوي اإلعاقات 

التأديب و الطالب ذوي اإلعاقات ، يرجى مراجعة كتيب بيان /اإلنضباط

 . Notice of Procedural Safeguardsالضمانات اإلجرائية 

 
حماية األطفال الذين لم يتم تأهلهم بشكل كامل لتلقي التعليم اإلستثنائي و 

 ( CFR §300.534 34)الخدمات المتعلقة به 

 

 لتلقي التعليم اإلستثنائي و الخدمات المتعلقة به في حال لم تتحدد أهلّية الطفل

بشكل كامل و خالف الطفل إحدى قواعد سلوك الطالب و كانت اإلدارة 

لتعليمية على علم ، كما هو محدد أدناه ، أن الطفل كان طفالً ذا إعاقة قبل 

وقوع السلوك الذي استدعى اإلجراء التأديبي ، حينها يجوز للطفل أن يطالب 

 .وجه الحماية الموضحة في بيان الضمانات اإلجرائية بكافة أ

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

إذا حدث ما يلي قبل وقوع السلوك الذي استدعى اإلجراء التأديبي ، : التأديبية 

 ذا ان طفالً يجب حينها اعتبار أن اإلدارة التعليمية كانت على علم أن الطفل ك

 :إعاقة 

 
أعرب أحد والدي الطفل لموظف إداري أو إشرافي في اإلدارة التعليمية  .1

أو لمعلم الطفل كتابةً عن قلقه أن الطفل يحتاج الى التعليم اإلستثنائي و 

 الخدمات المتعلقة به ؛ أو

تقدم أحد والدي الطفل بطلب إجراء تقييم متعلق باألهلّية للتعليم الخاص  .2

من قانون تعليم األفراد ذوي  Bت المتعلقة به بموجب المادة و الخدما

 ؛ أو IDEAاإلعاقات 

أعرب معلم الطفل ، أو أي موظف آخر في اإلدارة التعليمية عن  .3

مخاوف معينة مباشرة لمدير التعليم اإلستثنائي في اإلدارة التعليمية أو 

 .فل لموظف مسؤول في اإلدارة التعليمية حول نمط سلوكي يظهره الط

 
 :و ال يجوز أن تُعتبر اإلدارة التعليمية على علم بإعاقة الطفل في حال 

 
لم يسمح والدي الطفل بتقييم الطفل أو رفضا خدمات التعليم اإلستثنائي ؛  .1

 أو

من  Bالطفل و تقرر أنه ال توجد لديه إعاقة بموجب المادة  تقييم تم .2

 .  IDEAقانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقات 

 
 504 خدمات

هو قانون فيدرالي للحقوق  1973من قانون إعادة التأهيل لعام  504الجزء 

و يعمل على ضمان حق .  المدنية الذي يحمي حقوق األفراد ذوي اإلعاقة 

 .الطالب ذوي اإلعاقات في الحصول على فرصة تعليمية متساوية 

 
من الذين للطالب المؤهلين  FAPEيجب تقديم التعليم العام المناسب المجاني 

لديهم عجز بدني او عقلي يحد من واحدة أو أكثر من نشاطاتهم الحياتية 

الرئيسية ، لديهم سجل بإصابتهم بمثل هذه اإلعاقة ، أو يعتبرون لديهم إعاقة و 

 .أن تكون لديهم ، بموجب القانون ، الضمانات اإلجرائية 
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ء زـالخدمات بموجب الجتشخيص اإلعاقة ال يُأهل الطالب بشكل تلقائي لتلقي 

504 . 

 
، يجب أن يتم  504لكي يكون الطالب مؤهالً كطالب لديه إعاقة بموجب الجزء  

تستطيع .  504من قبل فريق  504تقييم الطالب و تحديد أهليته بموجب الجزء 

األسر التي لديها شك في أن طفلها لديه إعاقة أن تقدم طلباً شفهياً أو مكتوباً إلى 

بمراجعة جميع المخاوف و   504يقوم فريق .  504بدء بعملية التقييم المدرسة لل

 .لتقييم التأهل  504يمضي قدماً في خطوات عملية 

 
 : 504خطوات الحصول على خدمات 

 
 في مدرسة طفلك 504 اإلتصال بمنسق برنامج .1

 اإلستعداد للمساعدة في توثيق اإلعاقة .2

 504حضور إجتماعات  .3

 ملية مع المدرسةكن شريكاً فعاالً في الع .4

 
 التأديب/اإلنضباط

القواعَد  504مؤهل بموجب الجزء  على أنه و في حال خالف طالب تم تحديده

المدرسية أو سياسات اإلدارة التعليمية المبينة في هذا الدليل ، يكون 

تأديب الطالب وفق سياسة اإلدارة التعليمية و قوانين الوالية و الحكومة /إنضباط

و قانون  1973من قانون إعادة التأهيل لعام  504ي تحكم الجزء الفيدرالية الت

للمزيد من المعلومات حول .  IDEAتعليم األفراد ذوي اإلعاقات 

أو /التأديب و الطالب ذوي اإلعاقات ، الرجاء اإلتصال بالمدرسة و/اإلنضباط

ول على بيان الضمانات اإلجرائية و للحص www.mnps.org زيارة الموقع

 .  504دليل الجزء 

 
 حماية األطفال الذي  لم يتم البت بعد في أهليتهم للخدمات

بشكل كامل و خالف الطفل  504في حال لم تتحدد أهلّية الطفل لتلقي خدمات 

إحدى قواعد سلوك الطالب و كانت اإلدارة لتعليمية على علم أن الطفل كانت 

بل وقوع السلوك الذي استدعى اإلجراء التأديبي ، حينها يجوز للطفل لديه إعاقة ق

يد و لتحد. أن يطالب بكافة أوجه الحماية الموضحة في بيان الضمانات اإلجرائية 

فيما إذا كانت اإلدارة التعليمية لديها المعرفة بأن الطالب لديه إعاقة ، تقوم اإلدارة 

 نة تحت قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقات والتعليمية باتباع نفس اإلرشادات المبي

 .المبينة أيضاً تحت العنوان خدمات التعليم اإلستثنائي 

 

 السياسات المتعلقة بإدارة المدارس

المعلومات الموجودة في هذا الجزء هي وصف موجز  للسياسات و اإلجراءات 

 بالكامل و لكنهنا ال تشرح السياسات المبينة فالمعلومات . األكثر إشارة إليها 

 .يجب مراجعتها كاملة في قسم السياسات على موقع مدارس مترو ناشفيل العامة 

إن كانت لديك أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة ، الرجاء اإلتصال بمركز معلومات 

 . 615-259-4636األسرة على الرقم 

 
 إدارة اإلدارة التعليمية

تعليم العام في متروبوليتان تدار مدارس مترو ناشفيل العامة من قبل مجلس ال

   يقوم المجلس بتعيين المدير العام للمدارس. ناشفيل 

لضمان أن جميع قوانين و أحكام الوالية ، الفيدرالية ، و المحلية التي تحكم 

 ةيقوم مجلس المدينة بالمصادقة على تمويل ميزاني. المدارس يتم اإللتزام بها 

 . رأسالمالية ال اإلدارة التعليمية التشغيلية و

 
يخول مجلس التعليم المدير العام للمدارس بوضع جميع اإلجراءات التشغيلية 

ة يقترح أعضاء فريق القيادة التنفيذي. و البروتوكوالت داخل اإلدارة التعليمية 

يتم تقديم هذه . الخاص بالمدير العام اإلجراءات المعمول بها في أقسامهم 

لمدارس للمصادقة عليها بالتشاور مع أعضاء اإلجراءات إلى المدير العام ل

رس هو المسؤول في نهاية األمر او المدير العام للمد. فريق القيادة التنفيذية 

عة و يتم مراج. عن المصادقة على األجراءات التشغيلية في اإلدارة التعليمية 

هذه اإلجراءات بانتظام و نشرها على اإلنترنت ، و تكون عرضة للتعديل 

النصوص الحالية لإلجراءات التشغيلية متوفرة في . العام الدراسي طوال 

 :التالية  مواقعال

 
 www.mnps.orgموقع مدارس مترو ناشفيل العامة   « 

 جميع مدارس مترو ناشفيل العامة  « 

 مركز معلومات األسرة في مدارس مترو ناشفيل العامة  «

2601 Bransford Ave, Nashville, TN 37204 

 Berry Hill Rdمدخل شارع 

4636-259-615 
 

 إجتماعات و سياسات مجلس التعليم العام

يجب على . تعقد إجتماعات المجلس في ثاني و رابع يوم ثالثاء من كل شهر 

األشخاص الذين يودون طلب مخاطبة المجلس في إجتماعات المجلس تقديم طلب 

إذا كانت لديك  . board.administrator@mnps.orgمكتوب إلى  

              أسئلة حول الظهور أمام المجلس ، الرجاء اإلتصال على الرقم

وقائع إجتماع المجلس على موقع مدارس /يتم نشر محضر.  8487-259-615

مجلس التعليم العام و أعضائه حول زيد من المعلومات الم. مترو ناشفيل العامة 

 .www.mnps.orgمتوفرة على موقع مدارس مترو ناشفيل العامة على 

 
 الحضور اإللزامي و التهرب من الدوام 

. عام بحضور المدرسة  17-6يلزم قانون والية تينيسي األطفال بعمر 

 في حين. يومي إلى المدرسة يساعد الطالب على النجاح أكاديمياً الحضور ال

التغيب عن المدرسة يؤدي إلى مواجهة الطالب للصعوبات من الناحية 

 .األكاديمية ، اإلجتماعية و اإلنفعالية 

 
أو  /و في حال وجد أن الطالب يغيب عن المدرسة بشكل غير قانوني و

المحتمل أن يوضع الطالب تحت يتهرب من المدرسة بشكل متكرر ، فمن 

رعاية الحكومة من قبل موظفي فرض القانون و تسليمه الى مركز مترو 

و قد تتدخل محكمة األحداث أيضاً إذا وجد أن .  MSACلحضور الطالب 

 .الطالب يتهرب من المدرسة 

 
يجب على أولياء أمور الطالب في مدارس مترو ناشفيل العامة أن يقوموا 

هم و معلومات اإلتصال الخاصة بهم مع موظفي المدرسة لكي بتحديث عناوين

جميع المعلومات الخاصة بالغياب و التهرب . تستطيع المدرسة ان تتصل بهم 

من المدرسة يتم إرسالها عن طريق خدمات البريد في الواليات المتحدة ، 

 .البريد اإللكتروني ، و المكالمات الهاتفية اآللية 
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 ات التي تعتبر غيابات بعذر ؟ما هي الغياب

 مرض الطالب الشخصي  «  

 مرض أحد أفراد األسرة و التي تستوجب مساعدة الطالب المؤقتة « 

 (على أن ال تزيد عن ثالثة أيام)حالة وفاة في األسرة  « 

يوما عند النشر و )الوصي الذي يخدم في القوات المسلحة /نشر ولي األمر « 

حد عشرة أيام عند منح الشخص الذي يخدم إجازة يوما عند العودة ، الى 

 (مؤقتة في البيت

 (لى حد ثالثة أيام لكل إصابةإ)اإلصابة بقمل الرأس   « 

األعياد الدينية المتعارف عليها و المعتمدة لدى األشخاص الذين هم على  « 

 دين الطفل 

 الحضور أمام المحكمة أو اإلجتماعات التي يلزمها القانون « 

بالنسبة لطالب الصف الحادي عشر و الثاني )يارات الموثقة الى الكليات الز « 

 (أيام خالل السنة 3عشر على أن ال تزيد عن 

يجوز للمدير  أن يعتبر الظروف التالية غيابات بعذر في حال قدم ولي   « 

 : األمر طلباً مكتوباً 

 حاالت الطوارئ غير المتوقعة مثل مشاكل السيارات •

 يين أو المؤتمراتمقابالت التع •

 المواعيد لدى األطباء و أطباء األسنان  •

ظروف أخرى بطلب مكتوب من قبل ولي األمر أو الوصي على أن  •

 يعتبرها المدير سبباً مشروعا لغياب الطالب

 
 كيف يجب توثيق الغيابات حتى يتم اعتبارها غيابات بعذر ؟

رسالة مكتوبة يجب أن يقوم ولي أمر الطالب أو الوصي عليه بإرسال  « 

خالل ثالثة أيام من رجوع الطالب إلى المدرسة بعد الغياب يبين فيها سبب 

 .غياب الطالب عن المدرسة 

يضيعون الرسالة أو ينسون تسليمها في بعض األحيان قد و بما أن الطالب  « 

، يجب على ولي األمر أو الوصي التأكد من أن الموظف المسؤول في 

 .رسالة تبرير الغياب  مكتب المدرسة قد استلم

على ولي األمر أو الوصي أن يحتفظ بنسخة من رسالة تبرير الغياب  « 

 .المكتوبة للرجوع إليها 

 .و في حال عدم تسليم الرسالة ، فإن الغياب سوف يعتبر غياباً بدون عذر  « 

يتم التأشير على جميع الغيابات في سجل حضور الطالب إلى كونها إما  « 

يجوز لولي األمر أو الوصي أن .  ر أو غيابات بدون عذر غيابات بعذ

 .يطلب نسخة من سجل حضور الطالب من مكتب المدرسة 

 
 ما هو الدور الذي يلعبه المدير في البت فيما إذا كان الغياب غيابًا بعذر ؟

 يجب. يضع كل مدير مدرسة قواعد مختلفة فيما يخص تبرير الغيابات  « 

صي أن يتأكد من معرفته بسياسة الحضور لكل على ولي األمر أو الو

 .مدرسة من المدارس التي يحضرها طفله 

 :عندما يتم تسليم رسالة تبرير الغياب ، يجوز للمدير أن يقوم بما يلي  « 

 .يبرر غياب الطالب  •

 .يرفض تبرير الغياب  •

يطلب توضيحاً مكتوباً أو شفهياً من ولي األمر أو الوصي لبيان  •

 . سبب كل غياب

 .يطلب وثائق أخرى يراها المدير مناسبة لتبرير الغياب  •

بب ـالب كان بسـيطلب بيانا من الطبيب يبين أن غياب الط •

 .المرض 

يطلب بيان موافقة من الطبيب لغرض المشاركة في البرنامج  •

 .المدرسي المعتاد أو األنشطة الالمنهجية 

 
لغياب الخاصة ماذا لو كانت هناك مخاوف من دقة سجالت الحضور و ا

 بالطالب ؟

إن كان لدى ولي األمر أو الوصي مخاوف من دقة سجل حضور  «

ز يجو.  الطالب ، فله ان يتصل بالمدرسة لمناقشة أي تناقض موجود 

الطعن بشأن المخاوف حول غيابات الطالب لدى مدير المدرسة ، و 

 .الذي بدوره يتخذ القرار النهائي 

 
 المبكرالحضور المتأخر و اإلنصراف 

الوصول إلى المدرسة في الوقت المناسب و . جميع وقت التدريس مهم 

البقاء في المدرسة طوال اليوم المدرسي يسمحان للطالب أن يتلقى التعليم 

المتوفر ، أن يشترك في الخبرات اإلجتماعية اإلنفعالية ، أن يسمع 

عكس من و على ال. اإلعالنات ، و أن يطور عادات إيجابية طوال الحياة 

م ، مهذلك ، الطالب الذي يصل متأخراً أو يغادر مبكراً يفوته وقت تدريسي 

 .ل الطالب ، و يعيق التعليم شغيقاطع إنسيابية الدرس ، ي

 
يجب على كل مدرسة ان تقوم بوضع جدول تبعات حاالت الحضور 

المتأخر و اإلنصراف المبكر  لدى الطالب و أن تتواصل مع أولياء األمور 

هذه التبعات ال تؤدي إلى فقدان المزيد من التدريس مثل . هذا الجدول حول 

التعليق داخل المدرسة أو الفصل المؤقت و لكنها مصممة لتشجيع الوصول 

 .و اإلنصراف في الوقت المحدد 

 
يجب أن يكون الطالب حاضراً نصف اليوم المدرسي لكي يتم إعتباره  « 

 .حاضراً في ذلك اليوم 

. لب غائباً إذا حضر المدرسة ألقل من نصف يوم مدرسي يعد الطا « 

يجب تسليم رسالة تبرير الغياب إلى مكتب المدرسة لكي يعتبر الغياب 

 .غياباً بعذر 

يتم إعتبار الطلبة الذين يصلون بعد الوقت المحدد لبداية الدوام في  « 

الطالب الذي يغادر المدرسة قبل نهاية اليوم . المدرسة متأخرين 

 .مدرسي سوف يتم التأشير عليه كإنصراف مبكر ال

يحدد مدير المدرسة الجدول الزمني الذي يُسمح من خالله للطلبة  « 

يتوقع من الطلبة المتأخرين . المتأخرين بالذهاب مباشرة الى صفوفهم 

الحصول على بطاقة المرور الى الصف من مكتب موظفي مكتب 

 .المدرسة عند وصولهم إلى المدرسة 
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نصراف المبكر من المدرسة دون موافقة مسبقة من ال يسمح للطالب باإل « 

 ولي األمر أو الوصي 

يجب توثيق أسماء األشخاص البالغين الذين يسمح لهم باستالم الطالب من  « 

كما ولن يتم تسليم أي . دوسيه الطالب المدرسية /المدرسة في إضبارة

الدوسيه دون إشعار /إلضبارةطالب ألي شخص بالغ ال يوجد اسمه في ا

 .مسبق من ولي أمر الطالب أو الوصي عليه 

الوصي أو الشخص البالغ الموجود اسمه على /و يطلب من ولي األمر «  

الدوسيه أن يُظهر بطاقة هوية ذات صورة لموظف مكتب اإلدارة /اإلضبارة

 .قبل تسليمه الطالب من المدرسة 

 
 طالب أثناء الغيابتعويض العمل المدرسي الذي فات ال

الطالب الغائب بعذر تُمنح له فرصة تعويض الواجبات المدرسية التي فاتته  « 

و لن يؤثر غياب الطالب على درجته عند إكماله للواجبات . أثناء غيابه 

 .المدرسية التي فاتته 

و يجب أن يطلب الطالب أو ولي أمره تعويض العمل المدرسي في موعد  « 

و يجب . أيام بعد عودة الطالب الى المدرسة من الغياب  ال يتجاوز ثالثة

تقديم العمل المدرسي حسب جدول زمني يتفق عليه كل من المعلم و 

 .الطالب لكي يحصل الطالب على الدرجة 

الغيابات بدون عذر سوف تبقى بدون عذر حتى في حال إكمال العمل  « 

 .المدرسي الذي فات الطالب 

 
 التهرب من المدرسة

يعتبر الطالب متهرباً من المدرسة بعد أن يغيب أربعة أيام عن المدرسة  « 

 .بدون عذر خالل العام الدراسي 

يجوز لموظفي المدرسة اإلحالة إلى مختلف موظفي الدعم ، البرامج  «   

و مركز مترو لحضور الطالب ، كجزء من  ، المدرسية ، محكمة األحداث

دخل التدريجي في الحضور لتخفيف أية إستراتيجية اإلدارة التعليمية للت

و يجوز . في غياب الطالب  ممشاكل إجتماعية ، إنفعالية ، أو عائلية تساه

لموظفي المدرسة أيضاً أن يطلبوا من الطالب المشاركة في الخدمات 

المجتمعية في المدرسة ، كورسات يوم السبت أو بعد نهاية اليوم المدرسي 

 .لتحسين الحضور 

أو  الفصل المؤقت  ISSال يتم استخدام التعليق داخل المدرسة يجب أن  « 

OSS  كجزء من خطط التدخل التدريجي للحضور التي تتبناها المدرسة

 . لمعالجة الغيابات بدون عذر في الصف أو المدرسة 

في حال بلغت غيابات الطالب خمسة أيام بدون عذر ، يجوز للمدير أن يقوم  « 

حداث لكي تقوم المحكمة بالتدخل في تهرب الطالب باإلحالة إلى محكمة األ

و في حال تمت اإلحالة إلى محكمة األحداث ، فإن على ولي . من المدرسة 

أمر الطالب أو الوصي عليه المثول أمام المحكمة و المراجعات التي تقوم 

ات ـبها المحكمة ، باإلضافة إلى دفع كافة الرسوم التي تصاحب نفق

حال استمر الطالب في الغياب عن المدرسة و بقي متهرباً و في . ة ـالمحكم

منها ، يكون للمحكمة السلطة في أن تأخذ الطالب من بيت ولي األمر أو 

 .الوصي 

، يجب على  IEPو في حال كان لدى الطالب برنامج تعليمي فردي  « 

المدرسة أن تقوم بمراجعة مظاهر اإلعاقة لمعرفة إن كان غياب 

قة بإعاقة الطالب قبل أن تتم اإلحالة إلى محكمة الطالب له عال

و إذا كانت إعاقة الطالب لها عالقة مباشرة و كبيرة . األحداث 

 .بالغيابات ، ال يجوز إحالة التهرب إلى محكمة األحداث 

 
 M-SACمركز مترو لحضور الطالب 

، أنشأت محكمة األحداث في ناشفيل مركز مترو لحضور  2008في عام 

.   في محاولة للحد من التهرب من المدرسة ( M-SCA)يسمى  الطالب و

يعمل مركز مترو لحضور الطالب مع الطالب الذين تم توقيفهم بسبب 

التسكع أثناء ساعات الدوام المدرسي أو الذين تعتبرهم المدرسة متهربين من 

يقوم مركز مترو ( . لديهم أكثر من أربعة غياب بدون عذر)المدرسة 

ب ، بعد أخذ المعلومات من الطالب و ولي األمر أو الوصي ، لحضور الطال

قد يقوم مركز مترو لحضور الطالب ، إذا . بتحديد أسباب تهرب الطالب 

دعت الضرورة ، بإحالة الطالب إلى منظمات الخدمات اإلجتماعية المختلفة 

يعمل مركز مترو لحضور الطالب بشكل وثيق . لتقديم دعم إضافي للطالب 

رس مترو ناشفيل العامة لكي تكون المدارس قادرة على متابعة مع مدا

 .حضور الطالب بشكل فعال 

 
 إختبار معادلة المدرسة الثانوية  -برنامج تعليم الكبار 

عام أو أكثر مؤهلون ألخذ إختبار معادلة المدرسة الثانوية  17الطالب بعمر 

ى شهادة بدالً من الحصول عل HiSETفي الوالية و يعرف اختصاراً 

نشجع الطالب الذين يرغبون . الثانوية العامة بموافقة المدير العام للمدارس 

المصادق عليه من  HiSETبالتسجيل في برنامج   HiSETفي اخذ إختبار 

يجب على الطالب تقديم إستمارة طلب مكتوبة إلى المدير . قبل الوالية 

توصية إلى المدير م رفع يتالتنفيذي لخدمات الدعم أو من ينوب عنه لكي 

يجب مقابلة جميع المتقدمين لغرض رفع التوصية ألخذ . العام للمدارس 

 .اإلختبار 

 
 إسقاط واجب الحضور اإللزامي عن الطالب

قد يتم إعفاء الطالب الذين بلغوا السابعة عشرة من العمر من الحضور 

 :اإللزامي في الحاالت التالية 

 
 . خرين بشكل ملحوظ يعطل الطالب تعليم الطالب اآل « 

 .يستوجب سلوك الطالب تأديباً مستمراً و كبيراً  « 

 .ال يستفيد الطالب بشكل كبير من حضوره إلى المدرسة  « 

 
 إرشادات الواجب البيتي

 المدارس اإلبتدائية

 
 لمحة عامة

على أن الواجب البيتي ، عندما  ليل قويتشير األبحاث إلى أن هناك د

 & Good)يفيد في زيادة التفوق لدى الطالب  يستخدم بشكل مالئم ،

Brophy, 2003; Cooper, Robinson, & Patall, 2006. ) 
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الواجب البيتي مفيد و مهم في البرنامج اإلجمالي للطالب ؛ الواجب البيتي مطلوب 

 .في مدارس مترو ناشفيل العامة 

 
 معلومات عامة

مية العديدة التي ينخرط فيها الطالب ؛ و الواجب البيتي هو أحد األنشطة التعلي

 :الغرض منه هو 

 
تمديد التعليم ، توفير التدريب على تنمية المفاهيم و المهارات التي تم  « 

تقديمها في الصف ، و أن يستطيع الطالب أن يعمل باستقاللية لتعميق 

 معرفته و فهمه ؛

 توفير الفرص للعمل المستقل ؛ « 

 ائية ؛توفير الفرص اإلثر « 

وسة الصفوف المعكالمعروف بتوفير الفرص لإلشتراك في النهج التربوي  « 

، حيث يصبح واجب الطالب البيتي التحضيري حيوياً في جعل األنشطة 

 . الصفية فعالة

توفير الفرص للتحقق من فهم الطالب و إمكانية متابعة التدريس عندما     « 

 .فاهيم خاطئة يواجه الطالب الصعوبات أو يكون لديهم م

 
 :عند تخطيط و تحديد الواجب البيتي ، يجب على المدرسين القيام بما يلي 

مساعدة الطالب في إدراك كيف يرتبط الواجب البيتي بالعمل الصفي و  « 

 ؛( مناقشة الواجب البيتي مع الطالب)األهداف التدريسية 

ن فات الفردية بيتقديم الواجبات التي لها مغزى و تؤخذ بالحسبان اإلختال « 

 الطالب ، إحتياجاتهم ، و قدراتهم ؛

ضمان أن الواجب البيتي متحٍد و مستوى الصعوبة فيه مناسب ؛ صياغة  « 

.  الواجب البيتي بحيث تزيد من فرص إكمال الطالب للواجب البيتي 

يجب أن يكون الطالب قادرين على إكمال الواجب البيتي بمفردهم مع )

بيا ، و لكن يجب أن يكون في الواجب البيتي التحدي نسبة نجاح عالية نس

 ؛.( الكافي بحيث يثير اهتمام الطالب 

التأكد من أن كمية الواجب البيتي من جميع مدرسي الطالب معقولة و أن  « 

ع تتب( المحددة مرتين إلى أربع مرات في األسبوع)كمية الواجب البيتي 

أن " قاعدة العشر دقائق" تقول( . Cooper, 2007)قاعدة العشر دقائق 

دقائق مضروبة في  10جميع الواجب البيتي اليومي يجب أن يأخذ مدة 

فمثالً ، يكون الواجب البيتي لمرحلة ماقبل .   مرحلة الطالب الصفية 

رياض األطفال و رياض األطفال إلى حد عشر دقائق ، عشر دقائق في 

ثاني اإلبتدائي ، و عشر دقيقة في الليلة للصف ال 20الليلة للصف األول ، 

دقيقة للصف الثاني  120مثالً )دقائق إضافية لكل مرحلة صفية بعد ذلك 

 ( .عشر

 

و يجب إضافة وقت إضافي للقراءة اليومية في البيت لغرض المتعة على 

 أن ال تكون القراءة عن تقرير عن كتاب أو ما شابه ذلك ؛

الواجب البيتي ، و ضمان وضوح الواجبات البيتية ، إجراءات عمل  « 

 المواعيد النهائية إلرجاعها ؛ 

تحديد اإلستراتيجيات لدعم الطالب الذين قد ال يتوفر لديهم الدعم في  « 

 البيت إلكمال واجباتهم ؛

أو المناسبات /اإللمام باإلحتفاالت الثقافية ، اإلثنية ، الدينية ، و « 

 التاريخية المهمة ألفراد مجتمعنا ؛ 

ص واجب بيتي للطالب أثناء األعياد الدينية عندما يغيب عدم تخصي « 

 الطالب لإلحتفال بهذه اإلعياد الدينية ؛

 ؛ (مثل العطلة الشتوية)عدم طلب الواجب البيتي في العطل المدرسية  « 

توفير الفرصة للطالب الذين غابوا عن المدرسة بعذر ألسباب دينية  « 

 الواجبات المدرسية ؛  أو الغيابات األخرى المشروعة لتعويض 

التشارك مع األسر لتعزيز التعليم و توسيع الفرص التعليمية للطالب  « 

من خالل توعية الوالدين بإجراءات الواجب البيتي التي يضعها كل 

 مدرس على حدة ؛

إشراك الوالدين بالطرق المناسبة دون الحاجة إللزام الوالدين على  « 

 ب إلكمال واجبه ؛ و أيضاً التصرف كمدرس أو مراقبة الطال

جعل الواجب البيتي ذي مغزى عن طريق ضمان التعاون و التواصل  « 

 .ما بين المدرسين ، الطالب ، و الوالدين 

 
 الدرجات و الشهادات

يقوم المدرس أو من ينوب عنه بمراجعة الواجب البيتي الذي أكمله  « 

 .ناً الطالب مع تقديم التغذية الراجعة كلما كان ذلك ممك

يتم اإلشارة إلى إكمال الواجب البيتي في شهادات الدرجات  « 

Report Cards  باستخدام مقياس يتكون من اربعة درجات: 

 ال يكمله إطالقاً  - 0 •

 نادراً ما يكمله - 1 •

 يكمله أحياناً  - 2 •

 يكمله غالياً  -3 •

 يكمله دائماً  - 4 •

 

 المتوسطة و الثانوية/المدارس اإلعدادية

 
 لمحة عامة

تشير األبحاث إلى أن هناك دليال قوياً على أن الواجب البيتي ، عندما 

 & Good)يستخدم بشكل مالئم ، يفيد في زيادة التفوق لدى الطالب 

Brophy, 2003; Cooper, Robinson, & Patall, 2006 . )

الواجب البيتي مفيد و مهم في البرنامج اإلجمالي للطالب و الواجب البيتي 

 .ارس مترو ناشفيل العامة مطلوب في مد

 
 معلومات عامة

الواجب البيتي هو أحد األنشطة التعليمية العديدة التي ينخرط فيها الطالب ؛ 

 :و الغرض منه هو 

تمديد التعليم ، توفير التدريب على تنمية المفاهيم و المهارات التي تم  « 

 تقديمها في الصف ، و أن 
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 ل باستقاللية لتعميق معرفته و فهمه ؛ستطيع الطالب أن يعمي

 توفير الفرص للعمل المستقل ؛ « 

 توفير الفرص اإلثرائية ؛ « 

وسة الصفوف المعكالمعروف بتوفير الفرص لإلشتراك في النهج التربوي  « 

خارج الصف إلى أوال و هي طريقة تعليمية حيث يتم تعريض الطالب )

ها من خالل الواجب التحضيري ، المواضيع المواد الجديدة التي سيأخذون

المطالعة ، أو المواد الدراسية األخرى ؛ ثم يتم دمج المواد الجديدة  نصوص

في عرض عملي جذاب ، تطبيق ، أو درس يسمح بمزيد من التفكير النقدي 

،  حيث يصبح واجب الطالب البيتي ( و التعلم الفعال في الصف

 .فعالةالتحضيري حيوياً في جعل األنشطة الصفية 

فير الفرص للتحقق من فهم الطالب و إمكانية متابعة التدريس عندما تو « 

 .يواجه الطالب الصعوبات أو يكون لديهم مفاهيم خاطئة 

 
 :عند تخطيط و تحديد الواجب البيتي ، يجب على المدرسين القيام بما يلي 

 الذييتعلق الواجب البيتي بالعمل مساعدة الطالب على إدراك إلى أي مدى 

ب البيتي مع ـمناقشة الواج)يقومون به في الفصل و األهداف التدريسية  

 ؛( البـالط

تقديم الواجبات التي لها مغزى و تؤخذ بالحسبان اإلختالفات الفردية بين  « 

 الطالب ، إحتياجاتهم ، و قدراتهم ؛

ضمان أن الواجب البيتي متحٍد و مستوى الصعوبة فيه مناسب ؛ صياغة  « 

.  جب البيتي بحيث تزيد من فرص إكمال الطالب للواجب البيتي الوا

يجب أن يكون الطالب قادرين على إتمام الواجب البيتي بمفردهم مع نسبة )

نجاح عالية نسبيا ، و لكن يجب أن يكون في الواجب البيتي التحدي الكافي 

 ؛.( بحيث يهتم به الطالب 

ميع مدرسي الطالب معقولة و أن التأكد من أن كمية الواجب البيتي من ج « 

ع تتب( المحددة مرتين إلى أربع مرات في األسبوع)كمية الواجب البيتي 

أن " قاعدة العشر دقائق"تقول ( . Cooper, 2007)قاعدة العشر دقائق 

دقائق مضروبة في  10جميع الواجب البيتي اليومي يجب أن يأخذ مدة 

واجب البيتي لمرحلة ماقبل رياض فمثالً ، يكون ال. مرحلة الطالب الصفية 

األطفال و رياض األطفال إلى حد عشر دقائق ، عشر دقائق في الليلة 

دقيقة في الليلة للصف الثاني اإلبتدائي ، و عشر دقائق  20للصف األول ، 

 ( .دقيقة للصف الثاني عشر 120مثالً )إضافية لكل مرحلة صفية بعد ذلك 

 

اليومية في البيت لغرض المتعة على  و يجب إضافة وقت إضافي للقراءة

الرجاء مالحظة . )أن ال تكون القراءة عن تقرير عن كتاب أو ما شابه ذلك 

 APمثل ]كورسات أكثر شمولية /أن الطالب الذين يأخذون مقررات

 ؛( قد يتم تخصيص واجب بيتي أكثر لهم[ الدروس المتقدمة

ية الواجب البيتي كجزء التواصل بوضوح مع الوالدين و الطالب حول أهم « 

 من نشاطات و دروس الصفوف المعكوسة بما فيها 

الواجب البيتي المتعلق بالسالمة و كيف أن فشل الطالب في إكمال 

واجباتهم البيتية سوف يحد من مشاركاتهم في النشاطات الصفية ذات 

و في حال كان عدم إكمال الطالب الواجب البيتي المتعلق . الصلة 

بما فيه نشاطات الصفوف )المعمل أو نشاط صفي /المختبربالدرس ، 

يحد من مشاركته اآلمنة و التحضيرية ، فقد ال يُسمح له ( المعكوسة

 .بالمشاركة 

ضمان وضوح الواجبات البيتية ، إجراءات عمل الواجب البيتي ، و  « 

 المواعيد النهائية إلرجاعها ؛

ي قد ال يتوفر لديهم الدعم فتحديد اإلستراتيجيات لدعم الطالب الذين  « 

 البيت إلكمال واجباتهم ؛

 أو المناسبات/اإللمام باإلحتفاالت الثقافية ، اإلثنية ، الدينية ، و « 

 التاريخية المهمة ألفراد مجتمعنا ؛ 

عدم تخصيص واجب بيتي للطالب أثناء األعياد الدينية عندما يغيب  « 

 الطالب لإلحتفال بهذه اإلعياد الدينية ؛

ة ـمثل العطل)ية ـعدم طلب الواجب البيتي في العطل المدرس « 

 ؛( ةـالشتوي

توفير الفرصة للطالب الذين غابوا عن المدرسة بعذر ألسباب دينية  « 

 أو الغيابات األخرى المشروعة لتعويض الواجبات المدرسية ؛  

 التشارك مع األسر لتعزيز التعليم و توسيع الفرص التعليمية للطالب « 

من خالل توعية الوالدين بإجراءات الواجب البيتي التي يضعها كل 

 مدرس على حدة ؛

إشراك الوالدين بالطرق المناسبة دون الحاجة إللزام الوالدين على  « 

 التصرف كمدرس أو مراقبة الطالب إلكمال واجبه ؛ و أيضاً 

جعل الواجب البيتي ذي مغزى عن طريق ضمان التعاون و  « 

 .بين المدرسين ، الطالب ، و الوالدين  التواصل ما

 
 الدرجات و الشهادات

يقوم المدرس أو من ينوب عنه بمراجعة الواجب البيتي الذي أكمله  « 

 .الطالب مع تقديم التغذية الراجعة كلما كان ذلك ممكناً 

من الدرجة في كل فترة  %10إكمال الواجبات البيتية يعادل ما قيمته  «  

تقديم التغذية الراجعة األكاديمية . أسابيع  9ون من تقييم التي تتك

العالية الجودة هي أفضل ممارسة توصي بها اإلدارة التعليمية ؛ و 

لكن الدرجة الرقمية التي تعكس النسبة المئوية للواجب المكتوب 

درجة الواجب . بشكل صحيح غير مطلوبة من درجة الواجب البيتي 

أو دقته /ى أساس إكمال الواجب وتكون عل %10البيتي التي تعادل 

. 

 
 شروط اإلبالغ

إن إدارة مدارس متروبوليتان ناشفيل العامة ملتزمة بتوفير بيئة تعليمية 

لجميع الطالب خالية من التنمر أو التحرش على أساس العرق ، اللون ، 

العجز ، الميل الجنسي ، الساللة ، /الدين ، األصل القومي ، اإلعاقة

مر و التن.  بما في ذلك الهوية الجنسية ، التعبير و المظهر النوع ، /الجنس

 .التحرش ممنوعان و لن يتم التسامح عنهما 
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. يجب على كل طالب على علم بأي عمل من أعمال التنمر إبالغ المدير عنه 

يجب إبالغ المدير بأعمال التنمر ، التحرش ، التخويف ، أو المعاكسة التي تم 

 راجع سياسة مدارس مترو ناشفيل العامة. موظفين عنها إبالغ ال

www.mnps.org. 

 
لدى جميع الطالب الحق في حضور المدرسة التي تكون بيئتها آمنة و تفضي 

يعتبر التهديد تعبيرا إللحاق الضرر باآلخرين أو الذات من خالل . إلى النجاح 

سوف نأخذ جميع . هي ، الكتابي ، أو من خالل اإلشارات التواصل الشف

التهديدات محمل الجد في حال التواصل بها ، أو مالحظتها ، أو اإلبالغ عنها 

سواء كانت من الشخص أو األشخاص المتلقين للتهديد أو من طرف ثالث على 

ة في دو لهذا السبب ، فقد تم وضع السياسات و اإلجراءات للمساع. علم بالتهديد 

التحقيق الذي يجريه فريق تقييم التهديد و اإلستجابة ألي تهديد بإلحاق الضرر 

و في حال استنتج فريق تقييم التهديد أن التهديد صادق ، . بالذات أو اآلخرين 

فإن العواقب للشخص أو األفراد الذين يقومون بالتهديد قد يشمل و ال يقتصر 

المنظمات الخارجية ، عقوبات على على وضع خطة السالمة ، اإلحالة إلى 

مستوى المدرسة ، التعليق من الدوام ، تغيير المدرسة ، و الطرد لمدة تصل إلى 

 .سنة تقويمية 

 
 التهديد عن طريق الرسائل اإللكترونية

يجب أن يبلغ الطالب ، الموظفون ، أو المتطوعون عن أي تهديد إلكتروني ينمو 

 .إلى علمهم إلى مسؤولي المدرسة 

 
 األمراض المعدية

إذا كان الطالب مصاباً بأمراض معدية معينة أو قد تعرض لها ، فيجب عليه أن 

 .ال يحضر إلى المدرسة لمدة تحددها مديرية الصحة في ناشفيل 

 
 إساءة معاملة األطفال و إهمالهم

يلزم القانون الموظفين . تكفل اإلدارة التعليمية سالمة كل طالب في رعايتنا 

و سوف تقوم . غ عن أي حالة شك بإساءة معاملة األطفال أو إهمالهم باإلبال

مدارس مترو ناشفيل العامة برفع تقرير بحاالت اإلساءة المشتبه بها إلى مديرية 

 .الشرطة في ناشفيل و مديرية خدمات األطفال في والية تينيسي 

 
 سياسة الشكاوى

رسة لحل أي شكاوى أو يجب على ولي األمر أن يتصل بالمدرس أو مدير المد

 .615-259-4636مشاكل قبل رفع شكوى رسمية إلى مركز معلومات األسرة 

 
 السلوك المعطل لدى الوالدين أو الزوار اآلخرين

يجوز إلزام الوالدين أو الزوار اآلخرين الذين يخل سلوكهم بأمن و نظام 

 خولين ،العمليات في مرافق المدرسة ، حسب التقدير المنطقي للموظفين الم

بالحصول على اإلذن للدخول إلى مرافق المدرسة أو منعهم من الدخول إلى 

 ( .عدم التسامح المطلق)مرافق مدارس مترو ناشفيل العامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حوالعندما تكون المدرسة في حالة إغالق ألسباب تتعلق باألمن أو سوء األ

يجب على . موظفين الجوية فإن األولوية األولى تكون سالمة الطالب و ال

رين إتباع اإلجراءات الطارئة التي تتبعها المدرسة خالوالدين أو الزوار اآل

 .تحت إشراف موظفي المدرسة لحين رفع حالة اإلغالق 

 

ال يسمح ألي شخص بالدخول إلى مبنى المدرسة من الخارج خالل إغالق 

بسوء أما في حاالت اإلغالق ألسباب تتعلق . المدرسة ألسباب أمنية 

األحوال الجوية فيجوز للمدرسة أن تسمح بدخول األشخاص الباحثين عن 

ملجأ في الداخل إلى أن يكون من الضروري للموظفين أن يتخذوا ملجأً 

 . ألنفسهم 

 
 سياسة توزيع المواد المكتوبة

يجب المصادقة على المعلومات الموزعة في المدرسة من خالل الكراسات ، 

أو مكتب /إلخبارية ، إلخ من قبل مدير المدرسة والملصقات ، النشرات ا

 .اإلتصاالت في اإلدارة التعليمية 

 
 سياسة التأهل لأللعاب الرياضية

التأهل للمشاركة باأللعاب الرياضية في مدارس مترو ناشفيل العامة محكوم 

بقوانين جمعية األلعاب الرياضية في المدارس الثانوية في تينيسي و تعرف 

، سياسة اإلدارة التعليمية ، جمعية األلعاب الرياضية  TSSAAاختصارا 

.  Middle School Athleticالمتوسطة /في المدارس اإلعدادية

سوف يخسر الطالب الذين ينسحبون من مدرسة اختيارية حق التأهل 

يجب .  TSSAAلأللعاب الرياضية لمدة عام تقويمي واحد بموجب قرارات 

لمطلوبة إلى مكتب المدرسة قبل المشاركة في أن يقدم الطالب المستندات ا

 .البرامج و الممارسات الرياضية 

 
 سياسة اإلعفاء من اإلمتحانات

 .أخذ اإلمتحان بال يجوز إلزام طالب الصف الثاني عشر المؤهلين لإلعفاء 

كورس معين بيوم على /يجب إخبار الطالب قبل موعد أخذ إمتحان في مقرر

و في حال اختار الطالب المؤهل لإلعفاء . متحان األقل أنهم معفوون من اإل

أن يأخذ اإلمتحان ، فإن الدرجة التي يحصل عليها الطالب يجب أن تحسب 

و في حال كان الطالب معفواً و لم يأخذ اإلمتحان ، فإن درجة . و تسجل 

و ال يجوز . التيرم /من معدل الفصل %50فترة كل تسعة أسابيع ستحسب 

ال أن يتم إعفاء طالب من أخذ إمتحان في بأي حال من األحو

إعفاء طالب . الكورسات التي تتطلب أخذ اإلمتحان النهائي /المقررات

الصف الثاني عشر من اإلمتحان يكون على أساس كل مادة من المواد 

 .تيرم دراسي /الدراسية في كل فصل

 
 سياسة الحياة األسرية و التوعية الجنسية

سياسة وفقاً لقوانين الوالية و القوانين الفيدرالية وضعت اإلدارة التعليمية 

التي تحكم تدريس مواضيع مثل التعفف عن ممارسة الجنس ، اإلنجاب ، و 

و األمراض األخرى  HIVالتوعية بمرض نقص المناعة المكتسبة اإليدز 

 و لكي. التي تنتقل عن طريق ممارسة الجنس ، و أيضاً وسائل منع الحمل 

 ة ،يي مثل هذه المقررات حيث يتم شرح المسائل الجنسيشارك الطالب ف

يجب على الوالدين التوقيع على نموذج إذن يشير إلى الموافقة على مشاركة 

 .طفلهما 

 
 اإلعفاء من الرسوم

عليها من قبل مجلس التعليم على  اً يجوز للمدرسة أن تفرض رسوماً مصادق

يجوز إعفاء الطالب . ف المعامل و الصفو/المواد المستخدمة في المختبرات

 .الذين يتلقون وجبات الغداء مجاناً أو بسعر مخفض 
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 السفرات المدرسية

التي  يجب على الطالب الحصول على إذن للمشاركة في السفرات المدرسية

 .تنظمها المدرسة 

 
 سياسة الصحة و العافية

 و. رس العامة مررت الحكومة الفيدرالية قانوناً يحكم الصحة و العافية في المدا

وضعت اإلدارة التعليمية سياسة وفقاً لهذا القانون و تشمل النشاطات البدنية و 

 .الخدمات الغذائية على أراضي المدرسة 

 

 HIPAAقاعدة حفظ الخصوصية الخاصة بقانون  

لمقدمي الرعاية الصحية  HIPPAتسمح قاعدة حفظ الخصوصية الخاصة بقانون 

ية المحمية حول الطالب لممرضي المدرسة ، بالكشف عن المعلومات الصح

األطباء ، أو مزودي الرعاية الصحية اآلخرين ألغراض عالجية ، من دون 

مثالً ، يجوز لطبيب . الحصول على تخويل من ولي أمر الطالب أو الوصي عليه 

الرعاية األولية الخاص بالطالب أن يناقش الدواء الخاص بالطالب أو أي 

إحتياجات طبية أخرى مع ممرض المدرسة الذي يقوم باألشراف على أخذ 

 باإلضافة إلى. الطالب لدواءه و تقديم الرعاية له أثناء وجود الطالب في المدرسة 

أن يقدم تأييداً على التطعيمات مباشرة إلى  ذلك ، يجوز لُمقدم الرعاية الصحية

ممرض المدرسة أو موظف آخر تحدده المدرسة إلستالم سجالت 

اللقاحات إذا كانت المدرسة ملزمة بموجب قانون الوالية أو قانون /التطعيمات

آخر ألن تحصل على مثل هذا التأييد قبل قبول الطالب في المدرسة و كان ولي 

  راجع القانون  . يقوم مقامهما قد وافق على هذا الكشف  األمر أو الوصي أو من

(45 CFR 164.512(b)(1)(vi . 

 
 سياسة اإلستخدام المقبول للتكنولوجيا

يجب على أي ولي أمر يرغب في تقييد وصول أطفاله لإلنترنت و الشبكة أن يكمل و 

فحة يوقع على نموذج اإلنسحاب من خدمات استخدام التكنولوجيا الموجود في ص

عدم . إختيار اإلنسحاب في مقدمة هذا الدليل و إرجاعه إلى مدرسة أطفاله / تفضيل

إكمالك لنموذج اإلنسحاب من خدمات استخدام التكنولوجيا و التوقيع عليه يفيد 

 . ةباإلشارة إلى أن طفلك له اإلذن في الوصول إلى شبكة اإلنترنت في اإلدارة التعليمي

كاملة للوالدين و يتم نشرها على الموقع اإللكتروني سوف يتم إصدار السياسة ال

. www.mnps.org/policies-and-proceduresلإلدارة التعليمية على 

إستخدام المصادر التكنولوجية من قبل الطالب ، الموظفين ، أو الزوار في مدارس 

ل العامة هو إمتياز و يخضع لجميع قوانين الوالية و الفيدرالية و مترو ناشفي

الطالب مسؤولون عن إستخدامهم . سياسات اإلدارة التعليمية المعمول بها 

 .األخالقي و التعليمي لخدمات اإلنترنت على الكمبيوتر في اإلدارة التعليمية 

 
لعامة و تخضع جميع المصادر التكنولوجية  في مدارس مترو ناشفيل ا

المعلومات التي يتم معالجتها ، أو استحداثها على المصادر التكنولوجية في 

مدارس مترو ناشفيل العامة أو يتم نقلها من خاللها لجميع أحكام قوانين السجالت 

و يجب ان ال يتوقع الطالب ، الموظفون ، أو المتعاقدون . العامة المعمول بها 

 هم ألي من المصادر التكنولوجية في مدارس الخصوصية إطالقاً أثناء إستخدام

أي شبكة من شبكات مدارس مترو ناشفيل العامة ، أي مترو ناشفيل العامة ، 

تحتفظ اإلدارة التعليمية بالحق في فحص . نظام قائم بحد ذاته ، أو جهاز آخر 

، حسب تقديرها وحدها ، أي معلومات تم استحداثها ، الوصول إليها ، أو 

بواسطة أجهزة الكمبيوتر ، الشبكات ، أو نظم المعلومات األخرى معالجتها 

و قد يحدث الفحص بعلم . المملوكة من قبل مدارس مترو ناشفيل العامة 

المستخدم المسبق أو بدونه و قد يتم إجراءه في الواقع أو عن طريق فحص 

 .أو الملفات ذات الصلة /تاريخ الوصول و

 
أو البريد /اشفيل العامة خدمات اإلنترنت وو يجوز أن تراقب مدارس مترو ن

اإللكتروني للمستخدم عندما يكون هناك سبب مشروع أو حاجة تقنية للقيام 

ال يسمح لمستخدمي التكنولوجيا في مدارس مترو ناشفيل العامة . بذلك 

 .باإلنخراط في اإلستخدام غير المقبول للمصادر التكنولوجية 

 
غ عنها لدى المدرس الذي كان يشرف على الخروقات المزعومة يجب اإلبال

يقوم المدرس أو الموظف . الطالب في الوقت الذي حصلت فيه الخروقات 

برفع تقرير بالخرق المزعم إلى مدير المدرسة ، و الذي بدوره يقوم بالتحقيق 

في الحالة عن طريق الحصول على المعلومات المناسبة من قسم تكنولوجيا 

بعد التحقيق أن هناك يقين معقول أن الخرق قد حصل إذا وجد . المعلومات 

فعالً ، للمدير أن يفرض عقوبات و التي قد تشمل تحديد أو تعليق امتيازات 

الخروقات الخطيرة أو المتكررة إلستخدام . الطالب في استخدام اإلنترنت 

أو البريد اإللكتروني قد قد تكون سبباً في فقدان إمتيازات /خدمات اإلنترنت و

أو البريد اإللكتروني بشكل دائم ، و اإلجراءات التأديبية /خدمات اإلنترنت و

أي طالب يسيء إستخدام . األخرى المتوافقة مع دليل الطالب و الوالدين 

القانون ، و يجب  خالفأو البريد اإللكتروني يكون قد /خدمات اإلنترنت و

تتم المعاقبة عليها  اإلبالغ عن مثل هذه اإلساءة إلى السلطات المختصة و قد

 .كجريمة جنائية 

 
ممنوع تسجيل الدخول الشخصي على اإلنترنت ، المدونات ، التغريد ، 

إرسال الرسائل النصية ، و اإلستخدام الشخصي لوسائل التواصل اإلجتماعي 

ة موافقة هيئمن دون ( على سبيل المثال ال الحصر ، التويتر و الفيسبوك)

ر ظعالوة على ذلك ، يحالتي يأخذها الطالب . تدريس المقررات/الكورسات

على الطالب نشر أي مواد تعمل على تعريف الطالب أو تقديم أي معلومات 

 FERPAتعتبر سرية بموجب قانون الحقوق التعليمية لألسرة و الخصوصية 

، باستخدام  HIPAAأو قانون إمكانية نقل التأمين الصحي و المساءلة 

ناشفيل العامة في أي موقع إلكتروني خارج شبكة الموارد في مدارس مترو 

 .مدارس مترو ناشفيل العامة ، أو عن طريق وسائل التواصل اإللكترونية 

 
 طول اليوم المدرسي

اليوم المدرسي ُمصمم لتقديم حصص دراسية و وجبة غذاء في فترة زمنية 

قت في تلزم اإلدارة التعليمية الطالب على قضاء مدة معينة من الو. محددة 

 .دقيقة لتناول وجبة الغداء  30كل حصة دراسية و 

 
 سياسة إشراك الوالدين

تدرك مدارس متروبوليتان ناشفيل العامة قيمة و أهمية مشاركة الوالدين 

 ندعو الوالدين. الهادفة و المتبادلة على مستوى المدرسة و اإلدارة التعليمية 

لمعرفة و المهارات كشركاء إلى مساعدة جميع الطالب على إكتساب ا

الالزمة دون إعتبار لعرق ، دين ، معتقد ، جنس ، الحالة اإلجتماعية أو 

 .اإلقتصادية ، اإلعاقة الجسدية ، أو عمر الوالدين 
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 سياسة إشعار الوالدين

تغطي هذه السياسة اإلشعارات التي يجب على مدارس مترو ناشفيل العامة 

ل و و هذا يشم. ر بموجب قوانين الوالية و الفيدرالية تقديمها لجميع أولياء األمو

أهلية طفلك لتلقي خدمات التعليم اإلستثنائي إستناداً إلى عوامل : ال يقتصر على 

(  شردم)مختلفة مثل كونه طالباً متعلماً للغة اإلنجليزية ، كونه طفالً بدون مأوى 

هوباً ؛ مستوى تفوق ل ، طالباً ذي إحتياجات خاصة أو طالباً موأو من الرحّ 

 Title I 1الطالب حسب امتحانات الوالية أو حضور مدرسة تستفيد من الباب 

 .؛ و حقك في طلب مؤهالت المدرس و الموظفين من المهنيين المساعدين 

 
 سياسة المظهر الشخصي

يجب ان يلتزم جميع طالب مدارس مترو ناشفيل العامة بقواعد الملبس في 

إخفاقك في اإللتزام بهذه السياسة سوف يؤدي . درسي مدارسهم في كل يوم م

 .إلى إجراء تأديبي فوري 

 
 سياسة إحضار جهازك الخاص

تتيح هذه السياسة الفرصة للطالب الستغالل التكنولوجيا الشخصية الستخدامها 

يجب على المدارس . في التدريس في مدارس مترو ناشفيل العامة و الصفوف 

 .ام التكنولوجيا الشخصية لتحقيق األهداف التعليمية و المدرسين تنظيم استخد

 
 سياسة قيادة الطالب للمركبات

تشكل قيادة سائق ليس لديه رخصة القيادة لمركبة خطراً على الطالب اآلخرين 

ون ـ، موظفي مدارس مترو ناشفيل العامة ، و اآلخرين و تعد مخالفة لقان

ل على إذن إلركان سيارة يجب على الطالب تقديم طلب للحصو. ة ـالوالي

م ما ـمل طلب التقديـو يش. خاصة على أراضي مدارس مترو ناشفيل العامة 

 :ي ـيل

 ات الحصول على رخصة قيادة سارية المفعول من والية تينيسي بإث « 

، بما فيه المسؤولية ( الذي يحدده القانون)إثبات على وجود التأمين الالزم  « 

 لكات الشخصية و اإلضرار بالممت

 إثبات على ملكية المركبة التي ستركن على أراضي المدرسة « 

تأكيد من مالك المركبة على أن السائق لديه الرخصة و تغطية التأمين  « 

 كافية

 
و بدون الحصول على إذن إركان ساري المفعول ، تكون المركبة عرضة 

ارة البة بالسيو يجوز للوالدين المط. على نفقة مالك المركبة ( السحب)للقطر  

مركبة ال( سحب)يتحمل مالك المركبة كافة تكاليف قطر . بموجب إثبات ملكيتها 

وعلى جميع الزوار إركان مركباتهم في المواقف المخصصة . و حجزها 

 .أو إظهار إذن اإلركان ساري المفعول /للزوار و

 
 سياسة سجالت الطالب 

كما يجوز . ب عند الطلب يجوز لولي أمر الطالب اإلطالع على سجالت الطال

و يتم فرض رسوم مالية عند . سنة أن يطالبوا بسجالتهم  18للطالب فوق سن 

تتم حماية معلومات الطالب السرية دائماً . القيام باستساخ سجالت الطالب 

بموجب قانون الحقوق التعليمية لألسرة و الخصوصية و يتم الكشف عنها فقط 

 .بعد موافقة ولي األمر 

 ة تعاطي مواد اإلدمان سياس

تحتفظ مدارس مترو ناشفيل العامة ببيئة داعمة بالنسبة للطالب الذين يبحثون 

يجب على أولياء األمور الذين . عن عالج لمشاكل تعاطي مواد اإلدمان 

يشكون أن أطفالهم يتعاطون مواد اإلدمان ان يتصلوا بمكتب التوعية 

            ى الرقمعل Office of Drug Education بالمخدرات

8683-259-615 . 

 
 سياسة المواصالت

باصات المدرسة هي خدمة يتم تقديمها إلى جميع /المواصالت بحافالت

و بوصفها وظيفة . مدارس مترو ناشفيل العامة التابعة للمناطق الجغرافية 

تقوم بها اإلدارة التعليمية ، فإن جميع القواعد و األحكام ذات الصلة بتوقعات 

 تقوم. وك الطالب يتم تطبيقها أثناء ركوب الحافلة من و إلى المدرسة سل

، باإلشتراك مع اإلدارة التعليمية بتوفير  MTAسلطة النقل في مترو ناشفيل 

تذاكر ركوب الحافالت لجميع طالب مدارس مترو ناشفيل العامة في 

لحضور مدارسهم  MTAالذين يستخدمون حافالت  12-9الصفوف 

جميع الطالب مؤهلون للمواصالت بحافلة المدرسة ، باستثناء .  اإلختيارية

الطالب الذين ال يحضرون المدرسة التابعة لمنطقتهم الجغرافية ، الطالب 

الذين تم منعهم ألسباب تأديبية ، أو الذين تم طردهم من المدرسة لمخالفتهم 

في الطالب ذوو اإلعاقات مؤهلون إلمتيازات إضافية . قواعد المدرسة 

 . IEPالمواصالت و كما يتم تحديدها في برنامج التعليم الفردي 

 
 إيصال الطالب إلى المؤسسات الصحية

في حال حصول إصابة طارئة على حرم مدارس مترو ناشفيل العامة ، يتم 

موظفو الطوارئ هم الذين يقررون فيما . فوراً  911اإلتصال برقم الطوارئ 

سوف نبذل جميع . إلى مؤسسة طبية أم ال  إذا كانوا سيقومون بنقل الطالب

الجهود لإلتصال بأحد والدي الطالب أو ولي أمره ، و لكن في حال لم نستطع 

الوصول إلى أحد الوالدين أو ولي األمر ، سوف نقوم بنقل الطالب إلى 

مدارس مترو ناشفيل . المؤسسة الصحية للحصول على العالج الطارئ 

 .اليف المصاحبة لنقل الطالب العامة غير مسؤولة عن التك

 
 إجراءات سياسة البدائل للمدارس غير اآلمنة

يجب منح الطالب الذين يحضرون مدرسة إبتدائية أو ثانوية عامة ُمعرفة من 

، أو الطالب الذين يقعون ضحية " غير آمنة " قبل الوالية على أنها مدرسة 

يها خيار اإللتحاق لجريمة عنف أثناء تواجدهم داخل المدرسة أو على أراض

 .بمدرسة أخرى من مدارس نفس اإلدارة التعليمية 

يجب توفير المواصالت من قبل اإلدارة التعليمية للطالب المؤهلين الذين 

 .يقررون تغيير مدارسهم لما تبقى من العام الدراسي 

 
 سياسة المتطوعين و الزوار على حرم المدرسة

 ليهم إحترام البيئة التعليمية و تقديرنرحب بالزوار في مدارسنا و لكن يجب ع

. دور مدير المدرسة في ضمان أمن و سالمة جميع الطالب و الموظفين 

يجب أن يظهرالزوار بطاقة هوية نافذة و تسجيل الدخول قبل تسلمهم 

يجب أن يسجل المتطوعون أسمائهم على الموقع . باج الزائر /بطاقة

www.schoolvolunteers.org. 
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 األذون المتعلقة بالسياسات

ة ـبعض األذون إلزامية لكي يشارك الطالب في بعض النشاطات المتعلق

يجب أن يشير ولي األمر أو الوصي على نموذج اإلذن فيما إذا كان . بالمدرسة 

 .لدى الطالب اإلذن للمشاركة أم ال 

 
 عالم المطبوعة و الرقميةوسائل اإل

 
ديوهات ، و كليبات صوتية ألي في ، لن تقوم وسائل اإلعالم التالية بعرض صور

 .طالب بدون الحصول على إذن مكتوب من ولي أمر الطالب الشرعي 

 
وسائل التواصل اإلجتماعي و المنشورات اإللكترونية في مدارس مترو  « 

 Children Firstرس التي تدعى ناشفيل العامة ، بما فيها مدونة المدا

وسائل اإلعالم المطبوعة في مدارس مترو ناشفيل العامة بما فيها كراسات  « 

 التسويق و المنشورات اإلعالمية

وسائل التواصل اإلجتماعي و المنشورات اإللكترونية غير التابعة لمدارس  « 

 مترو ناشفيل العامة بما فيها الشركاء من المجتمع

عالم المطبوعة غير التابعة لمدارس مترو ناشفيل العامة بما فيها وسائل اإل « 

 ر المحلية ، الصحف ، و مصادر األخبار األخرى امحطات األخب

 
لولي األمر أن يمنح اإلذن أو يرفض منح اإلذن باستخدام نموذج اإلذن الموجود 

ابعة يجب أن تكون وسائل اإلعالم و التواصل غير الت. في مقدمة هذا الدليل 

لمدارس مترو ناشفيل العامة على علم بالطالب الذين ليس لديهم اإلذن بالظهور 

 .في وسائل اإلعالم 

 
 التجنيد في الجيش

مدارس مترو ناشفيل العامة ملزمة بموجب القانون أن تزود المجن دين للجيش 

معلومات اإلتصال بطالب الثانوية الذين تقترب أعمارهم من العمر الذي يؤهلهم 

في حال كان ولي األمر قد طلب من اإلدارة التعليمية عدم  إاللخدمة في الجيشل

الرجاء التأكيد على إذنك لكشف اسم طفلك و معلومات . تشارك هذه المعلومات 

و . اإلتصال به لمجندي الجيش على نموذج اإلذن الموجود في مقدمة هذا الدليل 

 .يتم شمولها بالكشف  علومات طفلك سوفم فإن مالم ترفض منح اإلذن ، 

 
 الفحوصات الصحية

تقوم مدارس مترو ناشفيل العامة ، وفق التكليف الصادر من والية تينيسي ، 

بإجراء فحص عمى األلوان ، السمع ، و النظر في مراحل صفية معينة في 

و أيضاً يتم إجراء فحوصات إضافية . المتوسطة /المرحلة اإلبتدائية و اإلعدادية

المتوسطة ، و الثانوية مثل الطول و الوزن و /اإلبتدائية ، اإلعداديةفي المدارس 

الرجاء التأكيد على إذنك إلجراء الفحوصات على نموذج اإلذن . ضغط الدم 

طفلك سوف يكون  و مالم ترفض منح اإلذن ، فإن . الموجود في مقدمة هذا الدليل 

 .مشموالً بالفحوصات 

 
 برنامج مكتبات بال حدود

مكتبات بال حدود هو جهد تعاوني تقوم به مدارس مترو ناشفيل العامة ، برنامج 

الهدف منه تحسين و تعزيز المكتبات في . مكتبة ناشفيل العامة ، و مكتب العمدة 

يجوز لطالب مدارس مترو . المدارس و تسهيل الوصول إلى مصادر المكتبة 

 استعارة 12-3ناشفيل العامة في الصفوف 

و أيضاً . تبة العامة و إرسال هذه المواد إلى مكتبة المدرسة المواد من المك

يستطيع الطالب إرجاع المواد المستعارة من مكتبة ناشفيل العامة إلى مكتبة 

 .المدرسة 

يكون باستطاعتهم طلب استعارة مجموعة المواد  4-3طالب الصفوف  « 

رة وسوف ترسل فات. الخاصة باألحداث فقط من مكتبة ناشفيل العامة 

بالسعر المعتاد لجميع المواد المفقودة أو التالفة و يجب تسديدها إلى 

 .مكتبة ناشفيل العامة 

يجب عليهم اتباع سياسة تداول المواد التي وضعتها  12-5طالب الصفوف  « 

سوف ترسل فاتورة بالسعر المعتاد لجميع المواد . مكتبة ناشفيل العامة 

 .ها إلى مكتبة ناشفيل العامة المفقودة أو التالفة و يجب تسديد

 
يخدم رقم هوية الطالب ، بالنسبة لجميع طالب مدارس مترو ناشفيل العامة ، 

وم تق. كبطاقة المكتبة للطالب في كل من المكتبة العامة و مكتبة المدرسة 

مكتبة ناشفيل العامة بالوصول إلى معلومات سجل الطالب إلنشاء حساب 

 .المكتبة و إدامته 

 
منع طفله من برنامج مكتبات بال حدود ،  حال رغب ولي األمر فيو في 

يجب عليه أن يوقع على نموذج اإلنسحاب من برنامج مكتبات بال حدود 

عدم . إختيار اإلنسحاب في مقدمة هذا الدليل /الموجود في صفحة تفضيل

توقيعك  على نموذج اإلنسحاب من برنامج مكتبات بال حدود يفيد باإلشارة 

 .ن طفلك له اإلذن في الحصول على خدمات برنامج مكتبات بال حدود إلى أ

 
 التكنولوجيا

يسمح للطالب إستخدام اإلنترنت أو البريد اإللكتروني في المدرسة مالم يوقع 

ولي أمر الطالب على نموذج اإلنسحاب من خدمات استخدام التكنولوجيا 

ذا الدليل لمنع إختيار اإلنسحاب في مقدمة ه/الموجود في صفحة تفضيل

يتم إصدار اسم مستخدم و . الطالب من إستخدام أو الوصول إلى اإلنترنت 

سمح ي. بريد إلكتروني خاصين بمدارس مترو ناشفيل العامة لجميع الطالب 

جوز ي. اسم المستخدم للطالب باستخدام مصادر تكنولوجيا اإلدارة التعليمية 

دارة التعليمية للتواصل مع الطالب استخدام البريد اإللكتروني الذي تنشأه اإل

الرجاء مراجعة . من قبل المدرسة ، اإلدارة التعليمية ، أو الطالب اآلخرين 

ثم اتخاذ القرار فيما إذا  31سياسة اإلستخدام المقبول للتكنولوجيا في الصفحة 

إذا كنت ترغب في . كنت راغباً في منع طفلك من الوصول إلى اإلنترنت 

لوصول إلى اإلنترنت في المدرسة ، قم بتكملة نموذج منع طفلك من ا

اإلنسحاب ، و الذي يجب أن يوقع عليه كل من الطالب و ولي األمر قبل 

 .إعادته إلى مدرس طفلك 

 
 المدرسيخدمات العمل اإلجتماعي 

تتوفر خدمات العمل اإلجتماعي في كل مدرسة من مدارس مترو ناشفيل 

جتماعية بمساعدة طفلك على الوصول الى يلتزم قسم الخدمات اإل. العامة 

و لكن أحياناً قد تكون هناك مسائل . أعلى مستوياته األكاديمية المحتملة 

يقوم العامل اإلجتماعي بتقديم استشارات . شخصية تتداخل مع تعلم الطالب 

جميع . مجانية لجميع الطالب خالل اليوم المدرسي في مدرسة الطالب 

سة طفلك مع العامل اإلجتماعي تبقى سرية فيما عدا ما السجالت المتعلقة بجل

 .يتطلبه القانون 

 
و في حال رغب ولي األمر في منع طفله من خدمات العمل اإلجتماعي 

المدرسي ، يجب عليه أن يوقع على نموذج اإلنسحاب من خدمات العمل 

 إختيار اإلنسحاب/اإلجتماعي المدرسي الموجود في صفحة تفضيل
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عدم تكملة و توقيع نموذج اإلنسحاب من خدمات . وجود في مقدمة هذا الدليل الم

العمل اإلجتماعي المدرسي  سيشير إلى أنك تسمح البنك بمقابلة العامل 

 .اإلجتماعي في مدرسة طفلك 

 
 بيان عدم التمييز

ال تميز مدارس متروبوليتان ناشفيل العامة على أساس العرق ، الدين ، المعتقد ، 

أو /نس ، الهوية الجنسية ، الميل الجنسي ، األصل القومي ، اللون ، العمر والج

اإلعاقة في القبول أو الدخول الى برامجها ، خدماتها ، أو أنشطتها أو تشغيلها ، و 

كما إنها  .توفر الوصول إلى برنامج الكشافة للبنين و مجاميع شبابية معينة أخرى 

 .لتوظيف ال تميز في إجراءات التشغيل أو ا

 
 اإللتزام بالحقوق المدنية

تلتزم مدارس مترو ناشفيل العامة بضمان توفير فرصة التعلم ، المشاركة ، و 

العمل في بيئة حرة خالية من التمييز لجميع الطالب عن طريق اإللتزام بالقوانين 

 : ةالتالي

 

 1964من قانون الحقوق المدنية لعام  TITLE VIالباب السادس 

التمييز  1964من قانون الحقوق المدنية لعام  Title VIب السادس يمنع البا

 .على أساس العرق أو اإلثنية ، اللون ، أو األصل القومي 

 

 1972من قانون الحقوق المدنية لعام  TITLE IXالباب التاسع 

 .التمييز على أساس الجنس  Title IXيمنع الباب التاسع 

 
، أو كان  Title VI or Title IXبابين إذا كنت تريد تقديم شكوى بموجب ال

 :لديك أسئلة ، الرجاء اإلتصال بـ 

 
 Title VI & Title IXمنسق  

2601 Bransford Avenue 

Nashville, TN 37204 

Email: civilrightscomplaints@mnps.org 

 615-259-8634: رقم الهاتف 
 
 

 TITLE II الباب الثانيو 1973من قانون إعادة التأهيل لعام  504الجزء 

 1990من قانون األمريكيين ذوي اإلعاقات لعام 

من قانون  Title IIو  1973من قانون إعادة التأهيل لعام  504يمنع الجزء 

 .األمريكيين ذوي اإلعاقات التمييز على أساس اإلعاقة 

 
على أنه ال يجوز استبعاد  1973إعادة التأهيل لعام  من قانون 504ينص الجزء 

األفراد المؤهلين من ذوي اإلعاقات من المشاركة في أو الحرمان من المنافع ، أو 

التعرض للتمييز من أي برنامج أو نشاط يتلقى مساعدات مالية فيدرالية على 

 .أساس إعاقة هؤالء األفراد و حسب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من قانون األمريكيين ذوي اإلعاقات لعام  Title IIي يحمي الباب الثان

األفراد من ذوي اإلعاقات من التمييز على أساس اإلعاقة في الخدمات  1990

 .، البرامج ، و النشاطات التي تقدمها كيانات الوالية أو الحكومة المحلية 

 
 اإلشعار

م هواتف توفر مدارس مترو ناشفيل العامة أسماء ، عناوين مكاتب ، و أرقا

 . 504منسقي قانون األمريكيين ذوي اإلعاقات و الجزء 

 
سائل الر فينشر إشعار اإلدارة التعليمية األولي و المتواصل قد يشمل النشر 

، الرسائل اإلخبارية ، دليل الطالب و الموظفين ، و تعميم المذكرات أو أي 

 . رسائل مكتوبة أخرى 

 
 504إجراءات الشكاوى المتعلقة بالجزء 

عملية التظلم غير الرسمية و عملية الشكاوى : توجد عمليتان لتقديم الشكاوى 

 .الرسمية 

 
أي شخص أن يستخدم إجراءات  يستطيعغير الرسمية  شكوىية العمل « 

غير الرسمية لإلبالغ عن شكوى التمييز على أساس اإلعاقة أو شكوى ال

وى شكقبل إقامة الغير الرسمية  ال يشترط استخدام عملية الشكوى. حلها 

نشجع ولي األمر أو الوصي على اإلجتماع و مناقشة الشكوى .  الرسمية

، المدرس ، أو مدير المدرسة بهدف حل  504أوالً مع منسق خدمات 

و في حال عدم حل المشكلة في ذلك . المسألة بسرعة و بشكل غير رسمي 

ى غير اإلجتماع ، أو في حال رغبة المشتكي في تجاوز عملية الشكو

 . شكوى الرسميةي األمر  او الوصي أن يقيم الالرسمية ، فلول

يقوم منسق اإلدارة التعليمية بسماع الشكوى عملية الشكوى الرسمية  « 

يجوز إقامة الشكاوى عن التمييز على أساس .  504المتعلقة بخدمات 

م واإلعاقة شفوياً أو كتابةً إلى منسق اإلدارة التعليمية و الذي بدوره يق

بالسعي إلى إصدار قرار سريع و عادل حول الشكاوى عن أي أفعال 

.  504الجزء /محظورة بموجب قانون األمريكيين ذوي اإلعاقات

 .سوف تقدم الفرصة للمشتكي و المشتكى عليه لتقديم الشهود و الدليل 

يوم ، باإلضافة  20يستجيب المنسق كتابةً لجميع الشكاوى في غضون 

الالحقة التي قد يتم اللجوء  شكوىومات حول إجراءات الفير المعلإلى تو

 .إليها في حال كان المشتكي غير راض عن القرار المقترح من المنسق 

 
 عملية اإلستئناف

في حال أراد ولي األمر أو الوصي أن يستنأف ضد قرار منسق خدمات 

موقع الفي اإلدارة التعليمية ، فبإمكانه أن يقدم بيان اإلستئناف  504الجزء 

 Executive Officer ofإلى المدير التنفيذي لخدمات الدعم 

Support Services  أيام من استالم  10أو من ينوب عنه خالل مدة

يقوم المدير التنفيذي لخدمات الدعم أو من ينوب عنه . الرد من المنسق 

 ستنتاج ، و الرد كتابة علىباإلجتماع مع جميع األطراف المعنية ، صياغة اإل

 .يوم  15في غضون  شكوىال
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و إذا استلزم األمر ، تقوم المدرسة باتخاذ بعض الخطوات لمنع تكرار حدوث أي 

 .تحرش و تصحيح آثار التمييز على الطالب و اآلخرين 

 
و يجوز للمشتكي أن يرفع الشكوى إلى مكتب الحقوق المدنية في وزارة التربية و 

 .و أثناء إجراءات التظلم التعليم األمريكية في أي وقت قبل أ

 
 :إلى  Title IIو الباب الثاني  504ترفع الشكاوى و األسئلة المتعلقة بالجزء 

 

Shree Walker 

 504منسقة الجزء 

2601 Bransford Avenue 

Nashville, TN 37204 

Email: shree.walker@mnps.org 

 615-259-8781: تف رقم الها

 
Henry Flenory 

ADA Title II Coordinator 

2601 Bransford Avenue 

Nashville, TN 37204 

Email: henry.flenory@mnps.org 

 615-259-8531: رقم الهاتف 
 

: لتنمر و التحرش الرابط الخاص بسياسة مدارس مترو ناشفيل العامة حول ا

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

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

bullying-discrimination-intimiation-harassment-and- 

hazing?rq=bullying%20and%20harassment 

 
 : في مدارس مترو ناشفيل العامة  و التحرش بالغ عن التنمرالرابط الخاص باإل

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 

 
للمزيد من المعلومات عن حقوق و خدمات الطالب ، يمكنك اإلتصال بوزارة التربية 

 :و التعليم في تنيسي 

 

Andrew Johnson Tower 

710 James Robertson Parkway 

Nashville, TN 37243 

 615-741-2731: رقم الهاتف 

www.state.tn.us/education 
 

لمعرفة المزيد المعلومات حول بيان عدم التمييز ، الرجاء زيارة 

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

contactus.cfm 

و لمعرفة عنوان و رقم هاتف مكتب الحقوق المدنية الذي يخدم في منطقتك ،  

  1-800-421-3481على الرقم  اتصل

 1964الباب السابع من قانون الحقوق المدنية لعام 

 
األفراد من التميير في التوظيف على أساس  Title VIIيحمي الباب السابع 

 .العرق ،  اللون ،  الدين ،  الجنس ، باإلضافة إلى األصل القومي 

 
ل لديك استفسارات حو إذا أردت ان ترفع شكوى متعلقة بالباب السابع أو كان

 :التمييز في التوظيف ، الرجاء اإلتصال بـ 

 

Scott Lindsey 

Director, Employee Relations 

 2601 Bransford Avenue 

Nashville, TN 37204 

Email: scott.lindsey@mnps.org 

 615-259-8440: رقم الهاتف 

 
عليم الت/تزم مدارس مترو ناشفيل العامة بالمحافظة على ممارسات التوظيفتل

، الخدمات ، البرامج ، و النشاطات التي يسهل الوصول إليها و استخدامها 

و للمزيد من المعلومات الخاصة باإللتزام . من قبل األفراد ذوي اإلعاقات 

، الرجاء  وىإقامة الشكاين ذوي اإلعاقات و إجراءات بقانون األمريكي

 . SBO 1.103مراجعة 
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 السلوك



 اإلستجابات للسلوك التدريجي
 

 

السلوك التدريجي هو نهج يتناول الطفل ككل لتدريس األطفال عن طريق تلبية 

ك مدارس و تدر. إحتياجاتهم ، السلوكية ، اإلجتماعية ، العقلية ، و اإلنفعالية 

مترو ناشفيل العامة أن هناك عوامل عديدة داخل المدرسة و خارجها تؤثر على 

هدفنا هو توفير الدعم و الخدمات التي يحتاجها طالبنا و أسرهم لتلبية تلك . طالبنا 

 .اإلحتياجات و منع الطالب من اللجوء إلى سلوك يستوجب إجراءاً تأديبياً 

 
 ةالتشجيع على العالقات اإليجابي

 عندما تخلو. تُظهر اإلبحاث أن العالقات اإليجابية تساعد األطفال على التعلم 

مجتمعاتنا ، مدارسنا ، و بيوتنا من الخوف و الغضب و األمور األخرى التي 

ن نحن نعلم أن م. تصرف اإلنتباه فإن األطفال يتطورون و ينمون بشكل أفضل 

تمعهم و جهم مع اآلخرين في ماألرجح أن ينجح الطالب عندما يشعرون بارتباط

لمزيد لمعرفة ا). يقل إحتمال تصرفهم بشكل يسبب التعطيل في بيئة المدرسة 

 Fostering Resiliency in Kidsعن هذا الموضوع ، راجع راجع كتاب 

 A Case for Schoolو كتاب  Bonnie Bernardللكاتبة 

Connectedness,” Educational Leadership ن نيسا/، أبريل

2005) 

 
 النصائح لتهدئة النزاع

اصغ باهتمام صادق إليجاد عالقة إيجابية بين . اظهر لطفلك أن تتفهمه  « 

سوف تصبح الثقة بعدها األساس للنجاح األكاديمي و حل . طفلك و اآلخرين 

 .النزاع 

 كيف كان يبدو األمر"على سبيل المثال ، قل له . اطرح عليه أسئلة مفتوحة  « 

الرد بنعم  مجرد هذا سيعطيك أكثر من." أخبرني أكثر عن ذلك"أو " لك؟

 .أو ال و يساعد األطفال على اإلخبار بقصتهم 

الفت إنتباه الشخص . استخدم اإلصغاء اإلنعكاسي عند التدخل في نزاع  « 

 اترك. الغاضب  بإعادة إظهار المشاعر التي تسمعها بطريقة ليس فيها أحكام 

 .و قل فقط ما يكفي لمساعدتهم  -األطفال يروون قصتهم 

استخدم األسئلة المفتوحة و اإلصغاء . ساعد طفلك على حل المشاكل  « 

كن على ثقة بأن طفلك . اإلنعكاسي لمساعدة طفلك على التفكير بما حدث 

 .مع اإلرشاد سيكون قادراً على إيجاد حل ناجع 

 

 مهارات و إستراتيجيات بناء العالقات اإليجابية

 عن تفهمكعبر  « 

 نظّم المهام لتحقيق النجاح « 

 عزز السلوك بطريقة إيجابية « 

 ضع القواعد ، الحدود ، و العواقب « 

 قم بإيجاد بيئة آمنة مليئة بالثقة « 

 الزم الحياد « 

 استخدم لغة خالية من األحكام «

 قم بالرد فقط عندما يكون الرد ضرورياً  «

 يسودها التوتر حافظ على هدوئك في المواقف التي  «

 شجع الناس على التنفيس عند العلم بمسألة تتعلق بالسالمة «

 ( اإلصغاء اإلنعكاسي)اصغ الى األطفال و كرر ما يقولونه  « 

غاء اإلص)قم بتحديد المشاعر ، القيم ، و المواضيع التي تحتاج إلى حل  « 

 (اإلستراتيجي

 .مفتوحة الاطرح األسئلة  « 

 استخدام الوسائل اإليجابية لحل المشاكلشجع اآلخرين على  « 

 
 الممارسات المدرسية في بناء العالقات اإليجابية

يحتاج الطالب إلى التواصل مع بعضهم البعض بطرق الدردشة اليومية  « 

تساعدهم على بناء عالقات صحية بدالً من السجالت المليئة بحاالت 

ول الفئات الرئيسية الدردشة اليومية هو تدخل ح. الطرد و اإلعتقاالت 

من خالل العمل بحلقات الحوار ، يقوم . للمهارات اإلجتماعية اإلنفعالية 

المدرسون و الموظفون بإيجاد تواصل مفتوح مع الطالب لكي يكون 

اعد إلى ـبإمكانهم التكلم عن المواضيع و حل المشاكل قبل أن تتص

ونها على المزيد من المعلومات حول الدردشة اليومية تجد. العنف 

على   Community Conferencing Centerموقع مركز 

www.communityconferencing.org. 

يكون الغرض في العادة من اإلجتماعات الصفية و اإلجتماع الصباحي  «  

بناء : دفين تحقيق هدف أو ه هو التي يجتمع فيها المدرس و الطالب

يجلس الطالب في . مجتمع في وقت يسوده السالم نسبياً أو حل نزاع 

اإلجتماع الصباحي في حلقة و يقومون معاً بالنشاطات التي تساعد على 

توفر اإلجتماعات . بناء صفة اإلهتمام داخل المجموعة أو بين األفراد 

أرضية إيجاد "المناخ للطالب لكي يفهموا المعنى الحقيقي لمفهوم 

 فهم يأتون لفهم أساليب اآلخر ، التسامح معها ، و تقديرها ." . مشتركة

و العنصر األساسي األهم في اإلهتمام و الذي يساعد في هذه العملية هو 

 .اإلرادة الخالصة لإلصغاء بعناية 

يجتمع الطالب في مجاميع صغيرة مع : مجموعات الطالب اإلستشارية  « 

و عدة مرات في األسبوع للتركيز على تنمية إستشاري بالغ كل يوم أ

يناقش الطالب المشاكل اليومية ، يحددون . الشخصية و التنمية المدنية 

قيمهم ، يقيمون عالقات على أساس الثقة مع اإلستشاري البالغ ، 

يشحذون مهارات التواصل لديهم ، و يشاركون في مشاريع العدالة 

مجموعات الطالب اإلستشارية  فرتو. اإلجتماعية أو تعلم الخدمات 

في الحالة المثلى ، . الدعم اإلنفعالي للطالب خالل مرحلة المراهقة 

المدرس اإلستشاري هو شخص يعرف الطالب أنهم يمكنهم الوثوق به 

 و
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قد يوفر هذا النشاط تقدير األقران . التكلم معه حول تقدمهم في المدرسة 

ها قبول اآلخر و موازنة ضغط األقران و لبعضهم البعض في بيئة يسود

 .الردود السلبية من األقران في مجاالت أخرى 

 
 مساعدة الوالدين 

يجوز . هناك أوقات يظهر فيها األطفال أنماطاً متكررة من تحديات سلوكية 

 :اتخاذ الخطوات التالية لمساندة طفلك 

سل رسالة إذا كنت تشك في أن طفلك يحتاج إلى مساعدة في سلوكه ، ار .1

مكتوبة إلى مدرس طفلك ، مقدم المشورة في المدرسة ، أو المدير لطلب 

 .عقد إجتماع و مناقشة المخاوف لديك 

ن ، خالل هذا اإلجتماع ، مناقشة الحلول ويستطيع الوالدان و المدرس .2

 .الفعالة لهذه التصرفات السلوكية المتكررة 

ماع الوالدين و المدرس في حال استمرت هذه التصرفات السلوكية بعد إجت .3

عقد إجتماع فريق دعم الطالب  اأو المدرس أن يطلب/، يجوز للوالدين و

S-Team (راجع التعريف تحت العنوان إستراتيجيات التدخل ) 

في حال كانت التدخالت مثمرة ، يقوم فريق الدعم بالتوثيق و يستمر في  .4

 .المراقبة و حسب الحاجة 

كية بعد التدخل و كان هناك شك في وجود و إذا استمرت التصرفات السلو .5

إعاقة ، يقوم فريق الدعم بدعوة أخصائي التقييم المناسب إلى حضور 

 .إجتماع 

و في حال شك الفريق في أي وقت من هذه العملية بوجود إعاقة ، يجب  .6

أيام للحصول على موافقة  10أن تجتمع المدرسة و ولي األمر في خالل 

تقييم للحصول على خدمات التعليم اإلستثنائي  ولي األمر الخطية إلجراء

 . 504أو الجزء 

 
 إستراتيجيات التدخل

الدليل قائمة  المساعدة الطالب على التصرف بشكل مناسب ، يقدم هذ

بإستراتيجيات التدخل التي قد يتم إستخدامها قبل اللجوء إلى أي رد تأديبي على 

 .سلوك الطالب أو باإلضافة إليه 

 
 :على هذه اإلستراتيجيات ما يلي من األمثلة 

 
حيث يجتمع الطالب ، موظفو المدرسة ، و المؤتمرات المجتمعية  « 

اآلخرون المعنيين بالنزاع لمناقشة النزاع و كيف أنه يؤثر عليهم ، و 

 .اقتراح الحلول له 

هذه الخدمة تسمح للطالب للمشاركة في نشاط ما لخدمة : خدمة المجتمع «    

العمل في المطبخ الخيري ، : من األمثلة على ذلك . ائدته المجتمع و ف

 .تنظيف مكان عام ، الخدمة في مرفق يعتني بكبار السن ، إلخ 

تقوم هذه اإلجتماعات بإشراك الطالب ، أولياء األمور ، اإلجتماعات  « 

المدرسين ، موظفي المدرسة ، و المدير في النقاش حول سوء سلوك 

تعالج المسائل اإلجتماعية ، األكاديمية ، و  الطالب و الحلول التي

 .الشخصية ذات الصلة بالسلوك 

تمكين الطالب من تحمل المسؤولية في حل النزاع بشكل : حل النزاع «  

 .سلمي 

يشارك الطالب ، أولياء األمور ، المدرسون ، موظفو المدرسة ، و 

 اتها ، مثلالمدير في النشاطات التي تعزز مهارات حل المشاكل و تقني

 .إدارة النزاع و الغضب ، اإلصغاء بإهتمام ، و التواصل الفعال 

يشمل جمع المعلومات حول سلوك الطالب غير : تقييم السلوك الوظيفي  «   

الالئق و المعطِّل و تحديد األساليب التي يجب أن يتبعها موظفو المدرسة 

لتطوير برنامج  تستخدم هذه المعلومات. لتصحيح أو إدارة سلوك الطالب 

 .التدخل السلوكي للطالب 

هو أسلوب لتصحيح سلوك الطالب غير : برنامج التدخل السلوكي  « 

الالئق أو المعطِّل من خالل برنامج يضعه موظفو المدرسة لتقديم الدعم 

هذا البرنامج . ، اإلستراتيجيات ، و  التدخالت السلوكية اإليجابية 

 .و الذين ليس لديهم إعاقات  يناسب الطالب من ذوي اإلعاقات

يتكون من مجموعة من األفراد :  IEPفريق برنامج التعليم الفردي  « 

المسؤولين عن تحديد و تقييم الطالب ذوي اإلعاقات ؛ وضع ، مراجعة 

، و تعديل برامج التعليم الفردي للطالب من ذوي اإلعاقات ، تقييم 

؛ و تحديد الوضع السلوك الوظيفي ، و برنامج التدخل السلوكي 

 .عاقات في أقل البيئات تقييداً اإلالتعليمي للطالب من ذوي 

 يشمل إقران الطالب مع الموجهين:  Mentoringبرنامج التوجيه  « 

mentors ( قد يكون مقدم المشورة ، المدرس ، أو طالب زميل ، أو

الذين يساعدونهم في تطورهم الشخصي ، ( أحد أفراد المجتمع

 .، و اإلجتماعي األكاديمي 

يلتزم موظفو المدرسة بإعالم الوالدين أو ولي : الوصول إلى الوالدين  « 

األمر بسلوك أطفالهم و السعي للحصول على مساعدتهم في تصحيح 

و الغرض من الوصول إلى الوالدين . السلوك غير الالئق أو المعطِّل 

طالب ، إكمال عن طريق الكتابة أو الهاتف هو إلحاطتهم علماً بسلوك ال

الواجبات ، و التفوق ، و أيضاً قد يتضمن الطلب من الوالدين لمرافقة 

 .الطالب إلى المدرسة 

أحد أشكال حل النزاع و الذي يقوم فيه بعض الطالب : وساطة األقران  « 

 .بمساعدة طالب آخرين للتعامل مع نزاع ما أو وضع الحلول له 

تحصل : عاطي مواد اإلدمان اإلحالة إلى خدمات المشورة حول ت « 

اإلحالة في حالة السلوك ذي الصلة بتعاطي مواد اإلدمان ، أو الذين 

يوجد حولهم سبب يدعو لإلعتقاد بالحاجة إلى اإلحالة إلى خدمات 

قد يتم تقديم الخدمات من قبل المدرسة أو . المشورة حول مواد اإلدمان 

 .المنظمات المجتمعية 

قد تشمل مجموعة متنوعة من : ت المجتمعية اإلحالة إلى المنظما « 

أو  ةالخدمات ، بما فيها برامج ما بعد المدرسة ، إسداء المشورة الفردي

 .في مجموعة ، تطوير القيادة ، حل النزاع ، و دروس التقوية 

اإلحالة إلى عيادات الصحة المدرسية و العقلية أو الخدمات اإلجتماعية  « 

 .التقييمات للطالب الذين يحتاجون إليها تقدم المشورة و : األخرى 

نشجع الطالب على ذكر مشاكلهم سراً أو مخاوفهم التي تؤدي إلى 

    السلوك غير الالئق أو المعطِّل

 

 
 

 

 

 

 

 

 2019-2018دليل الطالب و الوالدين |  38
 



في جلسات المشورة يناقش . أو التي تؤثر سلباً على النجاح األكاديمي 

التغلب على  الطالب األهداف و يتعلمون األساليب التي تساعدهم على

يتم إخطار الوالدين بانتظام بالتقدم الذي يحرزه الطالب  التحديات الشخصية .

و قد يتم إشراك أفراد األسرة في . في جلسات إسداء المشورة و في المدرسة 

 .هذه الجلسات أو قد تكون الجلسات في مجموعات 

د و معالجة الضرر هذه التدخالت معدة لتحديإستراتيجيات العدالة التصالحية  «    

 .الناجم عن حادثة و وضع برنامج للتعافي من الحادثة و تصحيحها 

يتكون في العادة من المدرسين ، المدير ، العامل : فريق دعم الطالب «    

اإلجتماعي ، و الوالدين و قد يضم أيضاً الممرض ، مختص العالج العقلي 

ت خارجية الذين السريري ، األخصائي النفسي ، و ممثيلن من وكاال

يساعدون في وضع أساليب المنع و التدخل و اإلستراتيجيات البديلة التي 

عندما يحتاج سلوك الطالب إلى . تؤدي في نهاية األمر إلى نجاح الطالب 

 .التدخل ، يقوم فريق دعم الطالب بوضع برنامج لمعالجة هذا السلوك 
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 التأديب/اإلنضباط
 

 ممارسات و إجراءات إنضباط الطالب

التأديب في تعليم و إرشاد الطالب في كيفية إدراك إنفعاالتهم و /يستخدم اإلنضباط

التحكم فيها ، إظهار العناية و اإلهتمام باآلخرين ، و التصرف بشكل ينم عن 

 .رام ، و المسؤولية األخالق ، اإلحت

 
 التأديب في مدارس مترو ناشفيل العامة/فلسفة اإلنضباط

تكفل مدارس مترو ناشفيل العامة التعامل مع جميع الطالب بالمعروف ، و 

يقوم مدراء مدارس مترو ناشفيل العامة و الموظفون فيها . المساواة ، و العدل 

كية ت الطالب و التدخالت السلون سلوكياعباستخدام العواقب الطبيعية التي تنتج 

و تحافظ مدارس مترو ناشفيل العامة . لمساعدة الطالب على التعلم من أخطائهم 

 .على صحة و سالمة البئة التعليمية 

 
عندما يُخطئ الطفل أو يخالف ما جاء في دليل الطالب و الوالدين المعروف  « 

 .، يتم التعامل معه بكرامة و إحترام 

 .تلقى الطالب عواقب سلوكهم بالعدل و عدم اإلنحياز يالمساواة  « 

يتم تحديد العواقب حسب حاجة كل طفل ، مع الرغبة في تصحيح : العدل  « 

يأخذ المدير و الموظفون بالحسبان مدى خطورة المخالفة ، . الضرر الناجم 

درجة الضرر الناجم ، هل كانت المخالفة متعمدة ، السجل السلوكي السابق 

 .، و تأثير الحادثة على مجتمع المدرسة  للطالب

 
 اإلستجابات لإلنضباط 

طالب نتوقع من ال. يلتزم الطالب في مدارس مترو ناشفيل العامة بالمعايير العليا 

عندما يقوم الطالب بسلوك . إظهار اإلحترام ألنفسهم و لآلخرين طوال الوقت 

سة و المدير باإلستجابة معطِّل أو غير الئق ، فالمتوقع أن يقوم موظفو المدر

التأديب في مدارس /يبين جدول اإلنضباط. بشكل منطقي ، مناسب ، و ثابت 

مترو ناشفيل العامة خمسة أنواع من السلوك ، تتباين في خطورتها من نوع 

فمثالً ، مخالفة قواعد الملبس يعتبر من نوع .  5إلى نوع السلوك  1السلوك 

      ة من نوعـسالح ناري إلى المدرس، في حين يعتبر إحضار  1السلوك 

 . 5لوك ـالس

 
و يضم الجدول خمسة مستويات من اإلستجابات الممكنة على السلوك غير الالئق 

يتم تحديد كل مخالفة ضمن واحدة أو أكثر من ( . Eإلى المستوى  Aالمستوى )

ت ايجب أن يستخدم المدراء و الموظفون المستوي. مستويات اإلستجابة و التدخل 

و يجب أن تكون اإلستجابات و التدخالت . المقترحة فقط للتعامل مع كل سلوك 

مل مع افي حال تم تحديد مستويين او أكثر من مستويات اإلستجابة للتع. متدرجة 

الرجاء مراجعة . سلوك ما ، يجب عموماً إستخدام المستوى األدنى من التدخل 

 . 43-41التأديب في الصفحات /جدول اإلنضباط

 

في حال إستخدام المستويات األعلى من اإلستجابات الممكنة ، يجب أن يأخذ 

 :المدير العوامل التالية بنظر اإلعتبار 

 
عمر الطالب ، صحته ، إعاقته ، قدرته على اتخاذ القرار ، و سجل  « 

 الطالب التأديبي السابق

 رغبة الطالب في إصالح الضرر « 

 مدى خطورة الفعل « 

 لناجم أو إحتمال حدوث الضرر ، بما فيه أي إصابات ناجمة الضرر ا « 

 مدى التعطيل الفعلي لبيئة التعليم « 

 هل المخالفة متعمدة ؟ « 
 

يجب أن يقوم المدير بتوثيق األسباب التي دعته إلختيار اإلستجابات بوضوح 

. ب التأدي/عن طريق اإلستشهاد بالعوامل المبينة أعاله في اإلحالة لإلنضباط

، يجب على المدير و موظفي المدرسة ضمان أن  من الحاالت ي كل حالةف

ت و يكون الفصل المؤق. العواقب المطبقة تقلل من كمية وقت التعليم المفقود 

لمدير بطرد طالب أن ال يقوم ايجب .  مايتم اللجوء إليه ينالطرد آخر تدبير

 .لمطلق أي مخالفة عدم التسامح ا 5إال إذا كان السلوك من النوع 
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التأديب/اإلنضباط جدول

الطردالفصل المؤقتاإلستجابةالقاعدةالسلوك

1السلوك نوع 

كالكال100Aالتأخر عن المدرسة أو الصف

كالكال102Aعدم اإلمتثال لطلب معقول

كالكال103Aإثارة غضب الطالب اآلخرين

كالكال104Aر محتشمةاستخدام لغة بذيئة أو غي

كالكال105Aحيازة دواء بدون إذن

كالكال106Aحيازة األلعاب النارية

كالكال107Aمخالفة قواعد الملبس

كالكال108Aالغش

2السلوك نوع 

، مع وجود دليل  1المخالفات المتكررة للسلوك من نوع 

كالكال200A, Bباستخدام التدخالت

كالكال202A, Bحيازة أو إستخدام منتجات التبغ

اإلستخدام غير المناسب للهاتف المحمول ، و : األجهزة اإللكترونية 

كالكال203A, Bاإلنترنت ، أو الخدمات اإللكترونية

كالكال204A, Bتعطيل بيئة المدرسة

كالكال206A, Bمالمسة جنسية غير الئقة

كالكال208A, Bالقمار

كالكال210A, Bأدوات تعاطي المخدرات

كالكال211A, Bالتهرب من الصف

اإلحتكاك البدني غير الالئق مع الطالب اآلخرين

212A, Bكالكال

3السلوك نوع 

، مع وجود دليل  2المخالفات المتكررة للسلوك من نوع 

كالنعم300A, B, C.باستخدام التدخالت 

استخدام لغة بذيئة أو غير الئقة ضد مسؤول في المدرسة

301A, B, Cكالنعم

كالنعم302B, Cمغادرة أراضي المدرسة

عدم اإللتزام بتوجيه إداري

303B, Cكالنعم

كالنعم304B, Cدوالر 500التخريب الذي قيمته أقل من 

كالنعم305B, Cدوالر 500سرقة شيء قيمته أقل من 

كالنعم306B, Cتزوير سجالت المدرسة

كالنعم307B, Cالسلوك الجنسي غير الالئق
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الطردالفصل المؤقتاإلستجابةالقاعدةالسلوك

كالنعم311C, Dالتعارك

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

كالنعم312B, Cرهاتحت تأثي

كالنعم313B, Cالدرجة األولى: التهديدات 

حيازة أسلحة غير  فتاكة أو نماذج مقلدة لألسلحة الفتاكة

314B, Cكالنعم

كالنعم317B, C, Dحيازة أسلحة أخرى

كالنعم318B, Cالتعدي على أراضي المدرسة

أحد موظفي المدرسة اإلحتكاك البدني غير الالئق مع

319B, Cكالنعم

تجنيد األفراد ، عرض أو حيازة العينات أو مواد تعاطي : أنشطة العصابات 

كالنعم320B, Cالمخدرات

4السلوك نوع 

، مع وجود  3المخالفات المتكررة للسلوك من نوع 

نعمنعم400C, D, E. دليل باستخدام التدخالت

عتداء على طالباإل

إمكانية الطرد إذا كان اإلعتداء أو اإلصابة الناتجة عن اإلعتداء 

بليغة

401D, Eنعمنعم

نعمنعم402C, D, Eالوقوع تحت تأثير المخدرات غير المشروعة

نعمنعم403D, Eالدرجة الثانية: التهديدات 

التنمر

قت و تواصل حتى بعد تدخل إمكانية الطرد إذا تكرر التنمر بمرور الو

اإلدارة

405C, D, Eنعمنعم

التنمر اإللكتروني

إمكانية الطرد إذا تكرر التنمر بمرور الوقت و تواصل حتى بعد تدخل 

اإلدارة

406C, D, Eنعمنعم

التحرش على أساس العرق ، اللون ـ أو األصل القومي

407C, D, Eنعمنعم

نعمنعم408C, D, Eساس الدين أو المعتقدالتحرش على أ

التحرش على أساس الجنس ،  الهوية الجنسية ، الميل الجنسي

409C, D, Eنعمنعم

نعمنعم410C, D, Eالتحرش على أساس اإلعاقة

نعمنعم411C, D, Eالتحرش الجنسي

نعمنعم412D, Eاإلعتداء على مدرس أو موظف

شديد لبيئة المدرسةالتعطيل ال

إمكانية الطرد فقط في حال وجود خطر حقيقي إليذاء الطالب 

اآلخرين

413C, D, Eنعمنعم

نعمنعم414D, Eالتعارك الجماعي

نعمنعم416C, D, Eالتخويف الذي تمارسه عصابة
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:الحرم المدرسي  إساءة السلوك خارج

-T.C.A.§49-6ارتكاب جناية بموجب •

3051(b)(1 )أو

فعل ارتكب بحق أحد أفراد مجتمع مدرسة الطالب و يشكل تهديداً ألمن  •

المدرسة 

417C, D, Eنعمنعم

نعمنعم418D, Eاإلعتداء الجنسي

نعمنعم419D, Eالسطو

منعنعم420D, Eالتعريض للخطر بطريقة متهورة

نعمنعم421D, Eالتعارك المتكرر

نعمنعم423C, D, Eدوالر 500التخريب الذي قيمته أكثر من 

نعمنعم424C, D, Eدوالر 500سرقة شيء قيمته أكثر من 

رفض التفتيش عن المخدرات أو األسلحة أو الفرار منه

حإمكانية الطرد فقط إذا كان هناك دليل على وجود مخدرات أو سال
425C, D, Eنعمنعم

5السلوك نوع 

نعمنعم501Eاإلغتصاب

نعمنعم502Eمحاولة القتل

نعمنعم503Eالقتل

كال504E التهديد عن طريق الرسائل اإللكترونية( عدم التسامح المطلق)
وجوب الطرد ، و لكن ليس 

بالضرورة أن يكون لمدة سنة تقويمية

المخدرات استخدام المخدرات ، حيازتها ، أو ( مطلقعدم التسامح ال)

إلى T.C.A. §§39-17-403توزيعها كما تنص عليه القوانين من 

39-17-415  ،T.C.A. § 39-17-454   وT.C.A. § 53-

10-101

505Eوجوب الطرد لمدة سنة تقويمية واحدة كال.

ن أو الموظفيناإلعتداء المشدد على أحد المدرسي( عدم التسامح المطلق)
506Eوجوب الطرد لمدة سنة تقويمية واحدة كال.

المتفجرات( عدم التسامح المطلق)
507Eوجوب الطرد لمدة سنة تقويمية واحدة كال.

بندقية الصيد/البندقية/األسلحة النارية المسدس( عدم التسامح المطلق)
508Eوجوب الطرد لمدة سنة تقويمية واحدة كال.
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التدخل و اإلستجابة لسلوك الطالب 
2

 

ج عن سلوك الطالب و تطبيق التدخالت ، تباستخدام العواقب الطبيعية التي تن

سوف تساعد مدارس مترو ناشفيل العامة في تحسين سلوك الطالب و المحافظة 

 :فيما يلي بعض اإلستجابات الممكنة على سلوك الطالب . على سالمة المدرسة 

 

 موظفو المدرسة/الوالدين/الطالب/المدرس - Aمستوى اإلستجابة  

 .يدلي الطالب بالقصة من جانبه و يتم إعالم ولي األمر أو الوصي  .1

 .يقوم المدرس أو الموظف المحدد بالتشاور مع الطالب  .2

يحدد المدرس أو الموظف المحدد فيما إذا كان سيتم إشراك العامل  .3

دم المشورة المدرسية ، اإلختصاصي النفسي ، اإلجتماعي ، الممرضة ، مق

، فريق برنامج التعليم الفردي  504المحلل السلوكي ، فريق الدعم ، فريق 

IEP  أو فريق دعم القطاع ،. 

يتم توثيق جميع . تتم المبادرة باستخدام واحد أو أكثر من التدخالت  .4

تي تسمى التدخالت و التفاعالت في منظومة إدارة معلومات الطالب و ال

Infinite Campus . 

 

 اإلحالة على المستوى اإلداري - Bمستوى اإلستجابة 

 .يدلي الطالب بالقصة من جانبه و تتاح له الفرصة لكتابة بيان  .1

التشاور  كان يجتمع المدير مع ولي األمر أو الوصي و يقرر فيما إذا .2

 .مع موظفي المدرسة أو الفرق ضرورياً اإلضافي 

 .الت الموثقة السابقة لولي األمر يتم تقديم التدخ .3

تتم المبادرة ، حسب اإلقتضاء ، باستخدام واحد أو أكثر من التدخالت  .4

يتم توثيق جميع التدخالت و التفاعالت في منظومة إدارة . اإلضافية 

 . Infinite Campusمعلومات الطالب و التي تسمى 

سة إلى مدة تصل إلى التعليق داخل المدرإلى ، إذا لزم األمر ،  يتم اللجوء .5

 .ثالثة أيام أو خدمات مماثلة 

 

 خيارات الفصل المؤقت - Cمستوى اإلستجابة 

 . Bالخطوات واحد إلى أربعة مكررة من المستوى  .1

يجوز للمدير ، إذا لزم األمر ، أن يعاقب الطالب بالتعليق داخل المدرسة  .2

لمدة واحد إلى  أو خدمات مماثلة لمدة يوم إلى ثالثة أيام أو الفصل المؤقت

 .ثالثة أيام على أن ال تزيد عن ثالثة أيام 

 

 خيارات الفصل المؤقت - Dمستوى اإلستجابة 

إال أن المدير يجوز له أن يعاقب الطالب بالتعليق داخل  Cيشابه المستوى  . 1

 أو/المدرسة أو الخدمات المماثلة لمدة واحد إلى ثالثة أيام و

خمسة أيام ، إذا لزم األمر ، على ان ال الفصل المؤقت لمدة واحد إلى 

في حال كانت فترة الفصل المؤقت : مالحظة . تزيد عن خمسة أيام 

خمسة أيام أو أكثر ، يقوم المدير بوضع برنامج لتحسين سلوك الطالب و 

 .تنفيذه 

 

 خيارات الطرد - Eمستوى اإلستجابة 

 (الفصل المؤقت من المدرسة لمدة عشرة أيام أو أكثر )

 
، إال أن المدير يجوز له أن يطرد الطالب إذا لزم  Dيشابه المستوى  .1

 .األمر 

قبل اللجوء إلى الطرد ، يجب . يكون الطرد آخر تدبير يتم اللجوء إليه  .2

مدة خطورة الفعل ؛ الضرر : أخذ جميع العوامل التالية بنظر اإلعتبار 

مدى  الناجم بما فيه اإلصابات ؛ رغبة الطالب في إصالح الضرر ؛

التعطيل الفعلي لبيئة التعليم ؛ عمر الطالب ، صحته ، قدرته على إتخاذ 

 .القرار ، و سجل الطالب التأديبي السابق 

يجب توثيق أي تدخالت تم اللجوء إليها قبل الطرد : توثيق الطرد  .3

 Infiniteبوضوح في منظومة إدارة معلومات الطالب و التي تسمى 

Campus  . ت التي دعبالتفصيل جميع األسباب و يجب أن يتم شرح

 . مستوى أدنى من اإلستجابات اللجوء إلىإلى طرد الطالب عوضاً عن 

 Eمخالفات عدم التسامح المطلق تستوجب إستجابة من المستوى  .4

تستوجب جميع مخالفات عدم التسامح المطلق . بموجب قانون الوالية 

داً إلزامياً لمدة طر" التهديد عن طريق الرسائل اإللكترونية"ما عدا 

التأديب في مدارس مترو /راجع جدول اإلنضباط. يوم مدرسي  180

 .ناشفيل العامة 

 
 قواعد السلوك و تعريفاته

فيما يلي تعريفات السلوكيات التي قد تكون عرضة لإلستجابات التأديبية و 

 الحظ رجاء أن قوانين المدرسة تختلف عن القانون الجنائي في والية. التدخالت 

 .تينيسي 

 
 1السلوك نوع 

 
 التأخر عن المدرسة أو الصف|  100القاعدة 

 .الوصول المتأخر إلى المدرسة ، الصف ، و األنشطة 
 

  عدم اإلمتثال لطلب معقول|  102القاعدة 

 .عدم إتباع طلب معقول يطلبه المدرس ، المدير ، أو أحد موظفي المدرسة 

 
 رينإثارة غضب الطالب اآلخ|  103القاعدة 

 .و هو مزاح غير مرغوب به و غير متبادل أو إزعاج الطالب اآلخرين 

 
 استخدام لغة بذيئة أو غير محتشمة|  104القاعدة 

استخدام بيئة أو غير محتشمة مثل الشتم على أراضي المدرسة أو النشاطات 

 .التي ترعاها المدرسة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
2 4216-6-TCA 49  ،(أي أيام اإلثنين إلى الجمعة ، باتثناء العطل في اإلدارة التعليمية و أيام الغلق بسبب سوء األحوال الجوية : داخل المدرسة و الفصل المؤقت في األيام التقويمية  تتمثل أيام التعليق). 
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 حيازة دواء بدون إذن|  105القاعدة 

حيازة دواء دون تسجيله في مكتب المدرسة سواًء كان بوصفة أو من دون  

للمزيد من المعلومات ، راجع سياسة مدارس مترو ناشفيل العامة على . صفة و

 .www.mnps.orgالموقع 

 
 حيازة األلعاب النارية|  106القاعدة 

حيازة األلعاب النارية عن علم على أراضي المدرسة ، وسائل المواصالت التي 

 .شفيل العامة ، أو النشاطات التي ترعاها المدرسة تديرها مدارس مترو نا

 
 مخالفة قواعد الملبس|  107القاعدة 

إرتداء مالبس ال تتوافق مع سياسة الزي المدرسي الرسمي في المدرسة أو 

 .شروط المالبس المناسبة 

 
 الغش|  108القاعدة 

تي لعملية الحصول على استحقاق بشكل غير شرعي في النشاطات األكاديمية ا

 .تقيم بالدرجات 

 
 2السلوك نوع 

 
  1المخالفات المتكررة للسلوك من نوع |  200القاعدة 

 .و الذي يستمر بعد توثيق التدخالت السابقة  1النمط المتكرر للسلوك من نوع  

اإلحالة . نمطاً متكرراً  1قد تشكل ثالث حاالت أو أكثر من السلوك نوع 

 .وثيق التدخالت التي تم تطبيقها التأديب يجب أن تتضمن ت/لإلنضباط

 
تعتقد مدارس مترو ناشفيل : تكرار مخالفات الحضور اإللزامي و قواعد الملبس 

العامة ، باإلتفاق مع توصيات وزارة العدل األمريكية حول ممارسات 

التأديب ، أن إستخدام الممارسات اإلقصائية المتبعة في مخالفات الحضور /اإلنضباط

إال أن مدارس مترو ناشفيل العامة تدرك أيضاً . ألكاديمي للطالب تضر بالتحصيل ا

 .أن التعطيل الصارخ لبيئة التعلم يؤدي إلى نتائج عكسية في بيئة التعلم 

 
 حيازة أو إستخدام منتجات التبغ|  202القاعدة 

حيازة أو إستخدام أي منتج من منتجات التبغ بما فيها السجائر ، السيجار ،  

 .السجائر اإللكترونية ، أو تبغ المضغ أو  البخار

 
يلزم قانون والية تينيسي المدراء أو مسؤولي فرض القانون بإصدار : مالحظة 

عام الذين يخالفون قانون منع  18مذكرة دعوى للطالب الذي تقل أعمارهم عن 

تشمل المخالفة استخدام ، حيازة ، شراء ، أو . األحداث من الحصول على التبغ 

 .تجات التبغ تلقي من

 
 األجهزة اإللكترونية|  203القاعدة 

،  األجهزة اإللكترونية ، أو ( مثل الهاتف الجوال)إستخدام التكنولوجيا الشخصية 

اإلنترنت فيما عدا عند إستخدامها ألغراض تعليمية بإذن من مدرس الصف أو 

 .مدير المدرسة أو بشكل يخالف قوانين المدرسة 

 
تعطيل بيئة المدرسة عن عمد و باستمرار بيئة المدرسة  تعطيل|  204القاعدة 

إلى المدى الذي يخّل في تعلم الطالب اآلخرين أو وظيفة المدرسة الطبيعية بشكل 

 التأديب الدليل الذي /يجب أن تتضمن اإلحالة لإلنضباط.  كبير 

 .يظهر أن التعلم أو الوظيفة الطبيعية للمدرسة تم اإلخالل بها 

 
 مالمسة جنسية غير الئقة|  206القاعدة 

 .التالمس البسيط الذي يحمل طبيعة جنسية 
 

 القمار|  208القاعدة 

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

 أدوات تعاطي المخدرات|  210القاعدة 

تشمل . حيازة اي مواد تستخدم إلنتاج أو إستهالك المخدرات غير المشروعة 

تعاطي المخدرات و ال تقتصر على الغليون ، الملقط ، المعالق  أدوات

 . الصغيرة ، األنابيب المستخدمة الستهالك المخدرات 

 
 التهرب من الصف|  211القاعدة 

 .عدم حضور الدروس أو النشاطات المجدولة بدون إذن 

 
 اإلحتكاك البدني غير الالئق مع الطالب اآلخرين|  212القاعدة 

إحتكاك بدني بسيط مع طالب آخر مثل الدفع ، اإلرتطام ، أو التورط في 

 .الخشونة في المزاح 

 
 3السلوك نوع 

 
 2المخالفات المتكررة للسلوك من نوع |  300القاعدة 

الت ـق التدخـو الذي يستمر بعد توثي 2النمط المتكرر للسلوك من نوع 

.  نمطاً متكرراً  2قد تشكل ثالث حاالت أو أكثر من السلوك نوع . ابقة ـالس

 .التأديب يجب أن تتضمن توثيق التدخالت التي تم تطبيقها /اإلحالة لإلنضباط

 
 إستخدام لغة بذيئة أو غير الئقة ضد مسؤول في المدرسة|  301القاعدة 

التوجه باللغة البذيئة أو غير الالئقة إلى أحد المدرسين ، الموظفين ، أو 

 .ر ـالمدي

 
 أراضي المدرسة بدون إذنمغادرة |  302القاعدة 

ؤولين في ـمغادرة أراضي المدرسة دون الحصول على أذن من المس

 .ة ـالمدرس

 
 عدم اإللتزام بتوجيه إداري|  303القاعدة 

 .رفض إتباع التعليمات من إدارة المدرسة و إطاعة اإلستجابة التأديبية 

 
 دوالر 500التخريب الذي قيمته أقل من |  304القاعدة 

و تكون . الشخصية عمداً  الممتلكات أو تشويه ممتلكات المدرسة أو تدمير 

تُأخذ رغبة الطفل في إصالح . دوالر  500قيمة الضرر الناجم أقل من 

الممتلكات المتضررة أو دفع التعويض بالحسبان عند تحديد المستوى المالئم 

 .من اإلستجابة 

 
سة قيمته أقل من سرقة شيء من فرد أو ممتلكات المدر|  305القاعدة 

 دوالر 500

أخذ ممتلكات فرد آخر أو ممتلكات المدرسة بدون إذن بنية حرمان المالك من 

تُأخذ رغبة . دوالر  500و تكون قيمة الشيء المسروق أقل من . ممتلكاته 

 الطفل في إعادة أو تبديل 
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ن لمالئم مالشيء المسروق أو دفع تعويض عنه بالحسبان عند تحديد المستوى ا

 .اإلستجابة 

 
 تزوير سجالت المدرسة|  306القاعدة 

تزوير أو تغيير السجالت المدرسية و هذا يشمل و ال يقتصر على السجالت 

م سوف يت. و لكن ال يشمل الغش . المكتوبة ، السجالت اإللكترونية أو الرقمية 

 .التعامل مع الغش على مستوى التدريس 

 
 جنسي غير الالئقالسلوك ال|  307القاعدة 

السلوك الذي يكون جنسياً بطبيعته  وال يرقى إلى معايير التحرش الجنسي أو 

يشمل السلوك الجنسي غير الالئق و ال يقتصر على اإلتصال . اإلعتداء الجنسي 

الجسدي أو الشفهي ، التواصل الذي يحمل طبيعة جنسية ، أو السلوك الجنسي بين 

 .مدرسة أو في النشاطات التي ترعاها المدرسة طرفين متراضيين على أراضي ال

 
 التعارك|  311القاعدة 

 .المشاركة المتبادلة في حادثة التي تنطوي على العنف البدني 

 
استخدامها ، حيازتها ، : المواد المشابهة للمخدرات أو الكحول |  312القاعدة 

 أو الوقوع تحت تأثيرها

لممنوعة التي تؤدي إلى السكر ، استخدامها حيازة المشروبات الكحولية أو المواد ا

يتم إحالة أي طالب تثبت مخالفته لهذه القاعدة الى . ، أو الوقوع تحت تأثيرها 

ال تستوفي شروط دخول  ن هذه المخالفةو لك. العامل اإلجتماعي في المدرسة 

 .برنامج الثني عن المخدرات أو الطرد 

 
 ولىالدرجة األ: التهديدات |  313القاعدة 

هو التهديد بإيذاء الطالب ، الموظفين ، أو المدرسة في حين ال توجد أي خطة 

و التهديد هو الذي يجعل شخص ما يتخوف بشكل معقول من . لتنفيذ التهديد 

 .اإلصابة البدنية 

 
حيازة أسلحة غير  فتاكة أو نماذج مقلدة على شكل أسلحة |  314القاعدة 

 نارية

ة نارية ، البندقية الصاعقة حماذج مقلدة على شكل أسلحيازة سالح غير فتاك ، ن

،  air soft gun، البندقية الهوائية ، البندقية الهوائية اللينة  BB، بندقية 

. ، أو لعبة سالح  cap gun، مسدس كاب  pellet gunبندقية بيليه 

يتم  قد. الطالب الذي يثبت بحوزته مسدساً مائياً لن يعاقب بالفصل المؤقت  

فقط في حال وجد أن إمتالك الطالب لسالح  Dللجوء إلى مستوى اإلستجابة ا

 يجب. ناري غير فتاك أو نموذج مقلد يسبب خطراً حقيقياً في إيذاء الطالب 

 .التأديب /توثيق الطابع الخاص للخطر في اإلحالة لإلنضباط

 
 حيازة أسلحة أخرى|  317القاعدة 

 :حيازة أو حمل 

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

 تستخدم شفرة حادة 

، القبضات  nunchucksذخيرة ، سالسل ، عصي الفنون القتالية  « 

 . الحديدية ، أو الهراوات 

 سالح او جهاز كهربائي مثل الصاعق الكهربائي «   

 رشاش الفلفل«   

عاله و القادرة على إحداث إصابة بدنية األسلحة المشابهة لألسحة المدرجة أ « 

 بالغة 

أي أسلحة موجودة على أراضي المدرسة أو أنشطتها سيتم ُمصادرتها و 

 .تسليمها للسلطات المختصة 

 
 التعدي على أراضي المدرسة|  318القاعدة 

التواجد في األماكن . ا بدون إذن هدخول أراضي المدرسة أو المكوث في 

 .ة بدون إذن المحظورة في المدرس

 
 اإلحتكاك البدني غير الالئق مع أحد موظفي المدرسة|  319القاعدة 

التورط في إحتكاك بدني بسيط مع موظف في المدرسة مثل الدفع ، اإلرتطام 

 .عن عمد و بتهور أو الحوادث األخرى التي تنطوي على اإلحتكاك 

 
 أنشطة العصابات|  320القاعدة 

تقديم طالب /مواد تعاطي المخدرات أو تجنيد المشاركة في عرض عينات أو

 ( .جماعة عنفية أو معطلة للتعليم)إلى عصابة 

 
 4السلوك نوع 

 3المخالفات المتكررة للسلوك من نوع |  400القاعدة 

الت ـتمر بعد توثيق التدخـو الذي يس 3النمط المتكرر للسلوك من نوع 

. نمطاً متكرراً  3نوع تشكل ثالث حاالت أو أكثر من السلوك . ابقة ـالس

 .التأديب يجب أن تتضمن توثيق التدخالت التي تم تطبيقها /اإلحالة لإلنضباط

أخذ ، يجب أن يُ  Eو في تحديد فيما إذا سيتم اللجوء إلى مستوى اإلستجابة 

 .بنظر اإلعتبار فيما إذا كان السلوك يشكل خطراً على سالمة و أمن المدرسة 

تم طرده سابقاً بسبب تكرار المخالفات خالل العام و في حال كان الطالب قد 

قبل أن تتم معاقبة  300الدراسي ، نحتاج إلى ثالث مخالفات أخرى للقاعدة 

 .الطالب مرة أخرى بالفصل أو التعليق بسبب المخالفات المتكررة 

 
 اإلعتداء على طالب|  401القاعدة 

. على طالب آخر  القيام بهجوم بدني غير مبرر عن عمد و علم أو بتهور

 يتلقى قد ال. بسيط ـ مثل الدفع أو التدافع ال يشكل إعتداًء الاإلحتكاك الجسدي 

الطالب نفس العواقب التأديبية نتيجة تورطهم في مشاجرة في حال رأى 

المدير أن الطالب قاموا بذلك دفاعاً عن النفس لحماية أنفسهم من الضرر 

إذا  Eوء إلى مستوى اإلستجابة يجوز اللج( . TCA 49-6-3401)البدني 

عند اللجوء إلى مستوى . كان اإلعتداء أو اإلصابة الناجمة عنه بالغة 

، يجب إدراج الدليل المقدم لتوثيق شدة الحادثة أو أي إصابات  Eاإلستجابة 

 .التأديب /ناجمة في اإلحالة لإلنضباط

 
لوقوع تحت االوقوع تحت تأثير المخدرات غير المشروعة :  402القاعدة  

تأثير المخدرات غير المشروعة أثناء التواجد على أراضي المدرسة أو 

يتم إحالة أي طالب تثبت مخالفته لهذه . النشاطات التي ترعاها المدرسة 

و يكون مؤهالً لبرنامج الثني . القاعدة الى العامل اإلجتماعي في المدرسة 

 .عن المخدرات عند المخالفة األولى 

 
 الدرجة الثانية: التهديد |  403القاعدة 

و يجب أن يدعم . و هو التهديد بإيذاء الطالب ، الموظفين ، أو المدرسة 

 الدليل أن التهديد ينطوي على ضرر 
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 أو المجتمع /أو فتك حقيقيين أو كامنيين بسالمة المدرسة و

 
 التنمر|  405القاعدة 

داً ، و متواصالً أو متكرراً و التنمر هو القيام بأي فعل عن عمد و يكون شدي

يتداخل بشكل كبير مع المنافع التعليمية للطالب ، و فرصه أو أدائه و يكون سبباً 

 :في 

 تخريب ممتلكاته و إلحاق الضرر البدني بالطالب أ .1

وضع طالب أو عدد من الطالب عن سابق معرفة في حالة خوف من  .2

 .إلحاق ضرر بدني بهم أو تخريب ممتلكاتهم 

 بب في اإلضطراب العاطفي لطالب أو عدد من الطالبالتس .3

 .خلق بيئة تعليمية عدائية  .4
 

المزاح غير المرغوب به ، التهديد ، : قد يشمل التنمر و ال يقتصر على ما يلي 

السلوك الباعث على الخوف ، التنمر عبر االنترنت ، التنمر الجسدي ، السرقة 

التنمر الذي . واإلهانة أمام العامة ، التحرش الجنسي ، الديني ، أو اإلجتماعي

 .يطال الفئات المحمية يجب مراجعته الحتمالية وجود انتهاكات للحقوق المدنية

في حال تكرر حاالت التنمر بمرور الزمن و استمرت بعد توثيق التدخالت 

 .اإلدارية ، يجوز اللجوء إلى الطرد حينها 

 
داخل أو خارج بنايات  هي أي عمل متعمد أو متهورالمقالب/المعاكسات 

مدارس مترو ناشفيل العامة يقوم به طالب لوحده أو مع آخرين ، و موجه ضد 

طالب آخر والذي ، أي الفعل قد يعرض سالمة هذا الطالب أو صحته البدنية أو 

النفسية للخطر أو يجبر الطالب أو يحمله على تعريض سالمته أو صحته البدنية 

 .ر ـأو النفسية للخط

 
المعاكسات اإلحتكاك البدني المصاحب لألحداث الرياضية أو المقالب/مل ال تش

 .التدريب أو المنافسات التي تجري تحت إشراف المدرب أو راعي المنافسات 

 
 التنمر اإللكتروني|  406القاعدة 

إستخدام تكنولوجيا المعلومات و التواصل للتنمر على طالب آخر و يشمل و 

االلكتروني ، الهاتف الخلوي ، الرسائل الصوتية ،  لكن ال يقتصر على البريد

الرسائل النصية ، الصورية ، أو رسائل الفيديو ، المراسالت الفورية ، المواقع 

اإللكترونية التشهيرية  ، مواقع التواصل االجتماعي ، مواقع أو مجالت 

 .راجع تعريف التنمر أعاله . االقتراع الشخصية 

 لى مدرس أو موظفاإلعتداء ع| 412القاعدة 

فعل متعمد أو متهور و الذي ينجم عنه أو له القدرة على إحداث إصابة 

بدنية ضد مدرس ، أو أحد موظفي المدرسة على أراضي المدرسة أو في 

 .النشاطات التي ترعاها المدرسة 

 
 التعطيل الشديد لبيئة المدرسة|  413القاعدة 

ي تكون فيه سالمة الطالب في تعطيل بيئة المدرسة عن عمد إلى المدى الذ

إذا كان هناك دليل موثق  Eقد يتم اللجوء إلى مستوى اإلستجابة . خطر 

 .التأديب /بوجود خطر حقيقي لإلضرار بالطالب في اإلحالة لإلنضباط

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 التحرش

 ر ، تنمر إلكتروني ،السلوك السيء الذي يمكن إدراكه أو وصفه بأنه تنم

موجب هذه بمعاكسة قد يشكل تحرشاً محظوراً  تمييز ، تخويف ، أو

السياسة إن كان هذا السلوك على أساس عرق الطالب ، لونه ، دينه ، 

نوعه ، بما /إعاقته ، ميله الجنسي ، نسبه ، جنسه/أصله القومي ، عجزه

 .ية لق بيئة عدائفيه هويته الجنسية ، تعبيره الجنسي ، و مظهره ؛ و يخ

 

رش أشكاالً متعددة و ال يقتصر على التصرف الذي يشكل قد يأخذ التح

األفعال اللفظية و الشتم ؛ البيانات المكتوبة و : قد يشمل التحرش  . تنمراً 

الصورية و قد تشمل استخدام الهواتف المحمولة أو اإلنترنت ؛ أو أي 

سلوك يشكل تهديداً جسديا ، يكون مؤذياً، أو  مهيناً إن كان هذا السلوك 

إعاقته ، ميله /بب عرق الطالب ، لونه ، دينه ، أصله القومي ، عجزهبس

نوعه ، هويته الجنسية ، تعبيره الجنسي ، و /الجنسي ، نسبه ، جنسه

التحرش ال يعني بالضرروة أن يكون بنية اإليذاء ، ضد جهة . مظهره 

التحرش يخلق بيئة عدائية عندما يكون . معينة ، أو أن يكون متكررا 

شديداً، و متواصالً أو متكرراً و يتداخل بشكل كبير مع أو  يحد من  السلوك

قدرة الطالب على المشاركة في أو اإلستفادة من الخدمات ، النشاطات ، و 

 .الفرص التي توفرها المدرسة 

 
التحرش على أساس العرق ، اللون ، النسب ، أو األصل |  407القاعدة 

 .القومي 

 
 أساس الدين أو المعتقد التحرش على|  408القعدة 

 
التحرش على أساس الجنس ، الهوية الجنسية ، التعبير |  409القاعدة 

 الجنسي ، أو الميل الجنسي

 المضايقات على أساس اإلعاقة القاعدة|  410القاعدة 

 التحرش الجنسي|  411

 .التحرش الجنسي هو تحرش على أساس الجنس 

عليق تشمل و لكنها ال تقتصر على ت السلوكيات التي تشكل تحرشاً جنسياً قد

أو تقارب فيه إيحاءات جنسية غير مرغوب فيه ؛ صور ، التلميح  أو 

التعريض ؛ التحرش اللفظي أو اإلعتداء الذي يحمل طابعاً جنسياً ؛ أو 

رسائل مزعجة أو مسيئة أو تحمل طابعاً جنسياً تم إرسالها عن طريق 

ونية أخرى ، و المقترحات الخفية أو البريد اإللكتروني أو أي وسيلة إلكتر

 .المباشرة للحصول على الجنس مقابل خدمات ؛ اللمس والربت أو القرص 

قد يكون التحرش الجنسي موجهاً ضد شخص بعينه أو أشخاص أو 

 .مجموعة سواء كان من نفس الجنس أو من الجنس اآلخر 
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كلما كان هناك تهديداً يتطلب  Eو لكن ، قد يتم اللجوء إلى مستوى اإلستجابة 

دارس مترو ناشفيل العامة ، بغض النظر عن الخطر التصدي له من قبل م

 الحقيقي الذي ينطوي عليه لإلضرار بالطالب .

 

 | التعارك الجماعي 414القاعدة 

هو إشتراك ثالثة طالب أو أكثر في مشاجرة بدنية . قد تشمل المشاجرة عدداً 

 ضدأكبر من الطالب ضد عدد قليل من الطالب أو عدة مشاجرات بين طالب 

 .آخر 

 

 | التخويف الذي تمارسه عصابة 416القاعدة 

طالب متورط في عصابة و يتصرف بطريقة بحيث يكون هناك إعتقاد معقول 

 بإحداث ضرر بدني ألي شخص .

 

التي تؤدي إلى إصدار  3| إساءة السلوك خارج الحرم المدرسي 417القاعدة 

عل خارج ( أو إرتكاب فb)T.C.A 49-6-3051تهمة جنائية بموجب القانون 

يكون الطالب عرضة الحرم المدرسي ضد أحد أفراد المجتمع المدرسي  

 إلجراء إنضباطي/تأديبي لقيامه بسلوك خارج الحرم المدرسي إذا :

-T.C.A 49كان سلوك الطالب سيؤدي إلى تهمة جنائية بموجب القانون  .1

6-3051(b و كان تواجد الطالب المستمر يشكل خطراً على )

 أو يعطل العملية التعليمية .الشخص/األشخاص 

ارتكب طالب فعالً ضد أحد أعضاء مجتمع مدرسة الطالب و شكل تهديداً  .2

على سالمة الطالب اآلخرين أو موظفي المدرسة في مدرسة الطالب . 

يجب أن تشمل اإلحالة لإلنضباط/التأديب وصفاً محدداً للتهديد الذي يشكله 

 على سالمة الطالب أو الموظفين .

 

 | اإلعتداء الجنسي 418عدة القا

هو اإلتصال الجنسي غير المرغوب فيه باستخدام القوة ضد إرادة الشخص أو 

عندما تكون الضحية غير قادرة على إبداء موافقتها و يشكل ألما و إصابة بدنية 

 ، عاطفية ، أو نفسية على الضحية .

 

 | السطو 419القاعدة 

 تخدام العنف أو باستخدام سالح .أخذ ممتلكات شخص آخر عن عمد و علم باس

 

 | التعريض للخطر بطريقة متهورة 420القاعدة 

و هو الفعل المتعمد و الذي يؤدي السلوك فيه إلى إحداث إصابة أو إحتمال 

 حصول اإلصابة للطالب أو الموظفين .

 

 | التعارك المتكرر 421القاعدة 

في عام دراسي واحد  قد يتم معاقبة الطالب الذي يشترك في قتالين أو أكثر

بالفصل المؤقت لفترة خمسة أيام على األقل أو الطرد لفترة تصل إلى عام 

تقويمي دراسي . اإلستجابة التأديبية يجب أن تكون على أساس شدة التعطيل 

 الفعلي و مداه على بيئة التعلم .

 

 دوالر 500| التخريب الذي قيمته أكثر من  423القاعدة 

ممتلكات المدرسة . و تكون قيمة الضرر  والعمد للمدرسة أ التخريب أو التشويه

دوالر . تُأخذ رغبة الطفل في إصالح الضرر أو دفع  500الناجم أكثر من 

 التعويض بالحسبان عند تحديد المستوى المالئم من اإلستجابة .

| سرقة شيء من فرد أو ممتلكات المدرسة قيمته أكثر من  424القاعدة 

 دوالر 500

ممتلكات فرد آخر أو ممتلكات المدرسة بدون إذن بنية حرمان المالك من أخذ 

دوالر . تُأخذ رغبة  500ممتلكاته . و تكون قيمة الشيء المسروق أكثر من 

الطفل في إعادة أو تبديل الشيء المسروق أو دفع تعويض عنه بالحسبان عند 

 تحديد المستوى المالئم من اإلستجابة .

 

 التفتيش عن المخدرات أو األسلحة أو الفرار منه | رفض 425القاعدة 

أيما طالب يرفض الخضوع للتفتيش عن المخدرات أو األسلحة أو يتهرب منه 

يكون قد خالف هذه القاعدة . يجب أن يكون هناك شك معقول بوجود 

المخدرات أو السالح للجوء إلى الطرد . الطالب الذي يخالف هذه القاعدة ال 

 ل دورة مرتكب مخالفة المخدرات للمرة األولى .يستوفي شروط دخو

 

 5السلوك نوع 

 

 | اإلغتصاب 501القاعدة 

القيام باإليالج عن طريق الفم ، الدبر ، أو المهبل باستخدام القوة ضد إرادة 

 الشخص أو عندما تكون الضحية غير قادرة على إبداء موافقتها .

 

 | محاولة القتل 502القاعدة 

 آخر .محاولة قتل شخص 

 

 | القتل 503القاعدة 

 قتل شخص آخر .

 

 مخالفات عدم التسامح المطلق - 5السلوك نوع 

 وجوب الطرد ، و لكن ليس بالضرورة أن يكون لمدة سنة واحدة .

 

)عدم التسامح المطلق( | التهديد عن طريق الرسائل  504القاعدة 

 اإللكترونية

الذي ينقله طالب ما إلحداث  التهديد الصريح باستخدام األجهزة اإللكترونية

إصابة بدنية أو الموت لطالب آخر أو موظف في المدرسة و يشكل تعطيالً 

 حقيقياً في المدرسة و الذي يتطلب تدخل إدارة المدرسة .

 

 مخالفات عدم التسامح المطلق - 5السلوك نوع 

 وجوب الطرد لمدة سنة واحدة .

 

لفترة ال تقل عن سنة تقويمية تستوجب مخالفة عدم التسامح المطلق الطرد 

يوم مدرسي( بموجب قانون والية تينيسي . و لكن ، يجوز  180واحد )

للمدير العام للمدارس أو من ينوب عنه أن يقوم بتغيير مدة الطرد تبعاً للحالة 

من خالل عملية اإلستئناف أو من خالل تقديم طلب لتغيير المدة . راجع 

ثر . المخالفات التالية هي مخالفات عدم لتفاصيل أك 51إلى  49الصفحات 

 التسامح المطلق بموجب قانون والية تينيسي .

 

 4)عدم التسامح المطلق( | المخدرات 505القاعدة 

حيازة المخدرات بشكل غير شرعي ، استخدامها ، أو توزيعها على أراضي 

 المدرسة ، بما فيها المواد الخاضعة للرقابة ،
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المخدرات . المواد المماثلة للمواد الخاضعة للرقابة ، أو األدوية بوصفة طبيب 

، أمالح  ketamineالممنوعة تشمل و لكنها ليست مقتصرة على الكيتامين 

،  توزيع المخدرات هو التبادل  salvia، و المريمية  bath saltsاإلستحمام 

و تتم إحالة أي طالب .  مقابل المال أو منفعة أخرى المتعمد ألي مخدر محظور 

 .يخالف هذه القاعدة إلى العامل اإلجتماعي في المدرسة 

 
الطالب الذي يوجد  –برنامج الثني عن المخدرات للمخالفين للمرة األولى 

بحوزته أو يكون واقعاً تحت تأثير الماريجوانا أو  أدوية الوصفات الطبية غير 

و بالرغم من أن حيازة المخدرات تعد مخالفة عدم . األولى المرخصة للمرة 

التسامح المطلق ، إال أن المخالفين للمرة األولى مؤهلون لتغيير عقوبة الطرد 

أما الطالب الذي تثبت نيته في توزيع أي . برنامج الثني عن المخدرات  بموجب

. ي عن المخدرات مخدر مقابل المال أو بدون مقابل فال يعد مؤهالً لبرنامج الثن

تشمل شروط األهلية أن يحضر الطالب دورة توعية عن المخدرات لمدة ثماني 

عدم . ساعات و أن يحضر الوالدان دورة توعية عن المخدرات لمدة ساعتين 

و تتم إحالة أي طالب . إكمال جميع شروط البرنامج سوف يلغي أهلية الطالب 

 .العامل اإلجتماعي في المدرسة يشارك في برنامج الثني عن المخدرات إلى 

 
و في حال شارك الطالب في برنامج المخالفين للمرة األولى ، فإنه يتنازل عن 

المخدرات أو فحص بو في حال غاب الطالب عن دورة التوعية . حق اإلستئناف 

و في حال حصل الطرد ، لن يكون لديه . المخدرات ، فقد يتم اللجوء إلى طرده 

 .اف الحق في اإلستئن

 
للمزيد من المعلومات عن برنامج الثني عن المخدرات للمخالفين للمرة األولى ، 

 . 615-259-8757أو  615-259-8683الرجاء اإلتصال على الرقم 

 
اإلعتداء المشدد على أحد المدرسين ، ( | عد التسامح المطلق) 506القاعدة 

 5أحد الموظفين ، موظف الموارد المدرسية 

بدنية بالغة عن عمد أو عن علم بأحد المدرسين ، أحد الموظفين ، إحداث إصابة 

تعريف اإلصابة البدينة البالغة هي اإلصابة التي . أو موظف الموارد المدرسية 

 .تستوجب عالجاً أكثر من اإلسعافات األولية 

 
 المواد المتفجرة( | عدم التسامح المطلق) 507القاعدة 

ي مادة متفجرة ، جهاز حارق ، غاز سام ، بما حيازة أي جهاز مدمر ، و يشمل أ

فيه القنابل ، القنابل اليدوية ، الصواريخ ، القذائف ، األلغام ، و األجهزة 

حيازة األلعاب النارية التي تم تحويرها أو تعديلها لتكون مادة متفجرة . ة ـالمشابه

 قانونقد تشكل مخالفة عدم التسامح المطلق فقط في حال قام مسؤولو فرض ال

األلعاب النارية ال تعتبر . بتحديد األلعاب النارية المحورة على أنها مادة متفجرة 

 .متفجرات 

 
 األسلحة النارية( | عدم التسامح المطلق) 508القاعدة 

و هذا يشمل ، ولكنه ال يقتصر . حيازة سالح ناري أو إحضاره إلى المدرسة 

لوالية و القوانين الفيدرالية ، و بموجب قوانين ا. على المسدسات و البنادق 

سوف سوف تتم إحالة أي طالب يحضر سالحاً إلى المدرسة إلى سلطات 

 .فرض القانون 

 التأديبية و اإلجراءات الخاصة بها/العملية اإلنضباطية

التأديبية الخاصة بالطرد و الفصل /اإلجراءات القانونية اإلنضباطية

 6المؤقت

 .(أيام  10قت لمدة تزيد عن يُعرف الطرد على أنه فصل مؤ)

 
يقوم مدير المدرسة او من . بدأ اإلجراء التأديبي على مستوى المدرسة ي

إساءة السلوك المزعومة و يقرر فيما إذا كان إتخاذ التحقيق بينوب عنه في 

تقديم بيقوم مدير المدرسة او من ينوب عنه . اإلجراء التأديبي ضرورياً 

ق شرح وجهة نظر المدرسة حول المخالفة ، اإلجراءات القانونية عن طري

المعلومات التي تم جمعها أثناء التحقيق ، و مدة الطرد أو الفصل المؤقت أو 

بإعطاء  يقوم المدير أو من ينوب عنه. أي تدخل سلوكي آخر يقرره المدير 

 .الفرصة للطالب للشرح من جانبه أو مراجعة المخالفة 

 
ينوب عنه بأي سلوك سيء خطير ،  في حال علم مدير المدرسة أو من

يجوز للمدير أو من ينوب عنه فوراً أن يبعد الطالب إلستعادة النظام ، أن 

يحقق أكثر في سوء السلوك ، أو أن يحمي األشخاص المتواجدين على 

و يجوز للمدير أو من ينوب عنه أن يفصل الطالب  أراضي المدرسة .

و إذا ما ثبت أن ال مبرر  لمؤقت( .مباشرة لمدة ال تزيد عن يومين )الفصل ا

من إتخاذ إجراء تأديبي ، سوف يتم شطب المخالفة و يتم تغيير أيام الطرد 

 .إلى غيابات بعذر 

 
في حاالت طرد أو فصل الطالب المؤقت ما عدا حاالت التعليق داخل 

المدرسة لمدة يوم أو أقل ، يجب على مدير المدرسة أو من ينوب عنه إعالم 

و في حال لم يكن بمقدور ولي . ساعة  24الطالب خالل فترة ولي أمر 

رسة لحين داألمر الحضور ألخذ طفله ، يجب أن يبقى الطالب داخل الم

يجب تقديم إشعار مكتوب للوالدين بالفصل المؤقت . إنتهاء اليوم المدرسي 

 .أو الطرد 

 
ضع و و في حال كان الفصل لمدة خمسة أيام أو أكثر ، يجب على المدير و

تطبيق برنامج لتحسين السلوك و الذي سيكون متاحاً للمراجعة من قبل 

يتم تقديم الفرصة للطالب لتعويض العمل . المدير العام للمدارس عند الطلب 

 .المدرسي الذي يفوته و حسب تقدير المدير أو من ينوب عنه 

 
ر أو يجب على المدي. أيام  10يُعرف الطرد على أنه الفصل لمدة تزيد عن 

من ينوب عنه فوراً ، في نفس اليوم الذي يتخذ فيه القرار بطرد الطالب أو 

فصله مؤقتاً ، أن يقوم بتقديم إشعار مكتوب أو  فعلي بالطرد إلى الطالب ، 

التأديب في قسم خدمات الطالب و أن /والدي الطالب ، و مكتب اإلنضباط

حال تم تقديم اإلشعار و في . يقوم بإعالم الوالدين بحقهما في اإلستئناف 

الفعلي ، يجب تقديم إشعار مكتوب بإساءة السلوك المزعومة في الوقت 

المناسب و أن يحتوي اإلشعار على القاعدة التي تمت مخالفتها و شرح 

كما و يجب أن يستلم الطالب و والديه المعلومات . موجز إلساءة السلوك 

 .المتعلقة بحقهم في اإلستئناف ضد قرار الطرد 
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التأديب و معلومات /يحتوي اإلشعار المكتوب أيضاً على اسم مدير اإلنضباط

التأديب في غضون /اإلتصال به باإلضافة إلى شرط اإلتصال بمدير اإلنضباط

 .خمسة أيام من إستالم اإلشعار في حال طلب الوالدان اإلستئناف ضد الطرد 

 
، يجوز ( أيام 10الفصل لمدة أكثر من )الطالب عقوبة الطرد  ىفي حال تلق

ديب إن كان لديهما التأ/للوالدين أو الوصي الشرعي أن يتصل بمدير اإلنضباط

-4636الرجاء اإلتصال بمركز معلومات األسرة على الرقم . أسئلة إضافية 

 . 615-259-8757التأديب على الرقم /أو مكتب اإلنضباط 259-615

 
دقيقة من  15قبل إنعقاد جلسة إستماع النظر في اإلستئناف و في وقت ال يتجاوز 

 األدلة المكتوبة إلى مدير بدء الجلسة ، يقدم الوالدان نسخاً من جميع

التأديب التي يرغب الوالدان أو الوصي الشرعي في تقديمها كأدلة في /اإلنضباط

يجب تقديم الطلبات المقدمة بالنيابة عن الطالب للحصول على . جلسة اإلستماع 

نسخ من أدلة المدرسة قبل تاريخ إنعقاد جلسة إستماع النظر في اإلستئناف إلى 

 و يجوز. التأديب و سوف يتم قبول الطلب إن كان ذلك عملياً /مكتب اإلنضباط

إضافة أي سجالت لمراجعتها في اليوم الذي تعقد فيه جلسة اإلستماع على أن يتم 

و لكن ، ال يجوز تحرير األدلة . تقديمها قبل تاريخ إنعقاد جلسة اإلستماع 

قبل مدارس  المحمية بموجب قانون الحقوق التعليمية لألسرة و الخصوصية من

 .مترو ناشفيل العامة مثل هوية طرف ثالث شاهد 

 
ال يسمح بتواجد الطالب الذي تلقى عقوبة الفصل المؤقت أو الطرد على أراضي 

أي مدرسة من مدارس مترو ناشفيل العامة أو المشاركة في أي نشاط أو مناسبة 

و في  (ضية ، إلخمثل حفالت التخرج ، الفعاليات الريا)ترعاها اإلدارة التعليمية 

حال تم فصل الطالب في يوم مدرسي و صادف أن ألغي ذلك اليوم المدرسي 

بسبب قساوة الجو ، يجب تعويض أيام الطرد بعد األيام التي تلي أيام غلق 

 .المدرسة بسبب قساوة الجو 

 

 7و اإلستئناف ضد الطرد( أيام 10الفصل ألكثر من )اإلجراءات المتعلقة بالطرد 

يتم تقديم اإلستئناف من المستوى األول إلى : ث مستويات من اإلستئناف توجد ثال

هيئة اإلستماع ، المستوى الثاني إلى المدير التنفيذي لمكتب خدمات الدعم أو من 

 .ينوب عنه ، و المستوى الثالث إلى مجلس التعليم العام 

 
عميد الطالب  المدير المساعد أو/عند اتخاذ القرار بطرد طالب ما ، يقوم المدير

فوراً بتسليم إشعار مكتوب أو فعلي لوالدي الطالب و الطالب بحقهما في 

قد يتم إتخاذ ( . أيام 10الفصل لمدة أكثر من )اإلستئناف ضد قرار الطرد 

من المستوى األول أو المستوى الثاني بتأييد قرار المدير ،  عند اإلستئنافالقرار

روط و أحكام معقولة ، إلحاق الطالب األمر بإلغاء الطرد بدون شرط أو بش

أما حاالت الطرد بسبب . ببرنامج بديل ، أو  طرد الطالب لمدة محددة من الوقت 

مخالفات عدم التسامح المطلق فال يجوز تعديلها أو تغييرها إال من قبل المدير 

 .العام للمدارس على أساس كل حالة على حدة 

ية التأديب/القرارات اإلنضباطيةيجب تقديم طلبات اإلستئناف ضد جميع 

، شفوياً أو كتابة في غضون ( أيام 10الفصل لمدة أكثر من )المتعلقة بالطرد 

م و في حال ل. خمسة أيام من إستالم اإلشعار المكتوب أو الفعلي بقرار الطرد 

يتم تقديم طلب اإلستئناف في غضون خمسة أيام ، فذلك يعني أنه قد تم التنازل 

و يجب أيضاً تقديم إشعار بنية الوالدين في الحصول . ئناف عن حق اإلست

يه التأديب في نفس الوقت الذي يتم ف/على تمثيل قانوني إلى مكتب اإلنضباط

تقديم طلب اإلستئناف ، لكي يتسنى لإلدارة التعليمية أيضاً أن تحصل على 

 .ع ايتم التسجيل الصوتي في كل جلسة من جلسات اإلستم. التمثيل القانوني 

 
 اإلستئناف إلى هيئة اإلستماع التأديبية -المستوى األول 

اإلستئناف ضد القرار يكون إلى هيئة إستماع تأديبية و مدير 

دة يتم عقد جلسة اإلستماع في م. التأديب الذي يعينه مجلس التعليم /اإلنضباط

هيئة  تقوم.  8(أيام أو أكثر 10الفصل لمدة )أيام بعد بدء الطرد  10ال تتجاوز 

اإلستماع التأديبية بتقديم إشعار بزمان و مكان إنعقاد جلسة اإلستماع إلى 

 .الشخص الذي طلب اإلستئناف و المدير أو المدير المساعد الذي أمر بالطرد 

والت ، سوف يطلب من جميع األطراف اإلنصراف باستثناء هيئة المداأثناء 

اإلستئناف يعني تنازل عدم حضور . التأديب /اإلستماع و مدير اإلنضباط

سوف يتم أخذ الظروف المخففة . الوالدين عن حقهما في اإلستئناف /الطالب

 .بنظر اإلعتبار من قبل منسق اإلجراءات التأديبية 

 
يتم تسجيل اإلجراءات كتابياً ، بما فيها موجز عن الحقائق و األسباب الداعمة 

 .للقرار ، من قبل هيئة اإلستماع التأديبية 

 
اإلستئناف إلى المدير التنفيذي لمكتب خدمات الدعم أو  -ستوى الثاني الم

 من ينوب عنه

 :يجوز طلب اإلستئناف من المستوى الثاني إستناداً إلى األسباب التالية 

الطالب أن حقوقهما المتعلقة باإلجراءات القانونية قد /يعتقد الوالدان « 

 .انتهكت 

ديمه في جلسة اإلستماع للنظر في سيتم تقديم دليل جديد لم يتم تق « 

 .اإلستئناف من المستوى األول 

 . /الرحمةتقديم إلتماس التساهل « 
 

في هذا المستوى من اإلستئناف ، يجب أن يمثل المدرسة التي طردت الطالب 

يقوم هذا الممثل بشرح الحادثة للمدير التنفيذي . إما المدير أو المدير المساعد 

و من ينوب عنه ، بما في ذلك الحقائق المكتشفة و لمكتب خدمات الدعم أ

الدرجات )يجب جلب سجالت الحضور  ، السجل التراكمي . شروط الطرد 

التأديب ، و أي معلومات خاصة أخرى إلى /، سجالت اإلنضباط( و الشهادات

اإلستئناف للرد على األسئلة التي قد يطرحها المدير التنفيذي لمكتب خدمات 

 .نوب عنه الدعم أو من ي
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في حال كانت المخالفة من نوع عدم التسامح المطلق ، يقوم المدير التنفيذي 

لمكتب خدمات الدعم أو من ينوب عنه بتقديم توصيات إلى المدير العام للمدراس 

 .نهائي و الذي بدوره يقوم باتخاذ القرار ال

 
 اإلستئناف إلى مجلس التعليم العام  -المستوى الثالث 

يجوز للمجلس أن يوافق على طلب عقد جلسة إستماع في المجلس أو يرفضه و 

 .يجوز له أن يؤيد القرار أو يلغيه بعقد جلسة إستماع أمام المجلس أو بدونها 

 

 مراكز التعليم البديلة للطالب المطرودين من المدارس

سطة و المتو/التعليم البديلة متوفرة لطالب المدارس اإلبتدائية و اإلعداديةمراكز 

حضور ( . قد تم فصلهم لمدة أكثر من عشرة أيام )الثانوية الذين تم طردهم 

المتوسطة ، و الثانوية /تدائية ، اإلعداديةبالطالب المطرودين من المدارس اإل

-259-8757ديب على الرقم التأ/الرجاء اإلتصال بمكتب اإلنضباط. إلزامي 

 .لتحديد المركز البديل  615

 
طالب الصفوف رياض األطفال إلى الصف الرابع يخضعون للفصل المؤقت 

أو الطرد لفترة تصل إلى سنة تقويمية واحدة عند مخالفتهم للقواعد المدرجة /و

و طالب الصفوف رياض األطفال إلى الصف . في دليل الطالب و الوالدين 

لذين يرتكبون مخالفة عدم التسامح المطلق أو الذين تتم التوصية الرابع ا

يقوم المدير . بطردهم ، يتطلب إجراء مراجعة سريعة على سجلهم التأديبي 

تاديب الطالب أو من ينوب عنه بإجراء مراجعة /التنفيذي لمكتب إنضباط

 ي طالبتتم إحالة أ. سريعة على الحالة و يقدم التوصيات باإلجراءات الالحقة 

عة السريعة إلى مكتب جتتم التوصية بطرده بعد إجراء عملية المرا

التأديب في قسم خدمات الدعم لعقد جلسة إستماع من المستوى األول /اإلنضباط

الطالب في الصفوف . للنظر في اإلستئناف في حال طلب ولي األمر ذلك 

ة سنة تقويمي دة تصل إلىرياض األطفال إلى الصف الرابع الذي يتم طردهم لم

 .إلحاقهم في مركز تعليمي بديل خاص باألطفال بعمر اإلبتدائية  يتمواحدة 

 
 عقود المراقبة

لمدير المدرسة أو من ينوب عنه الحق في وضع طالب ما تحت المراقبة في 

 يجب. في قسم خدمات الدعم  /اإلنضباطالمدرسة بدون إشعار مكتب اإلنضباط

المراقبة في المدرسة منفصلة . قبة بشكل واضح أن يتم ذكر مدة و شروط المرا

التأديب في قسم خدمات /و مستقلة عن المراقبة التي يصدرها مكتب اإلنضباط

 .عقود المراقبة ال تزيد مدتها عن سنة تقويمية واحدة . الدعم 

 طلب تعديل الطرد

طلب تعديل حالة طرد هو طلب يتم تقديمه إلى المدير العام للمدارس أو من 

غيير شروط الطرد بما فيها على سبيل المثال ال الحصر مدة تنوب عنه لي

يجوز للوالدين أو ولي األمر . الطرد أو المدرسة التي يتم إلحاق الطالب بها 

أو الطالب ، في أي وقت بعد إتخاذ القرار أو التنازل عن عملية اإلستئناف /و

عديل قرار طرد ، أن يتقدم بطلب مكتوب إلى المدير العام للمدارس لت

للمدير العام للمدارس سلطة تعديل أي قرار طرد على أساس كل . الطالب 

يجب أن . حالة على حدة في أي وقت بعد إكمال اإلستئناف أو التنازل عنه 

مدير العام يقوم ال. يتضمن الطلب المكتوب بيانا باألسباب التي تدعم التعديل 

ب و إتخاذ القرار خالل مدة للمدارس أو من ينوب عنه بالرد على الطل

. يوماً تقويمياً من يوم إستالم الطلب  21معقولة على أن ال تتجاوز مدة 

 ولـير حـالمدير العام للمدارس أو من ينوب عنه ليس ملزماً بتقديم تفس

         التأديب على الرقم/الرجاء اإلتصال بمكتب اإلنضباط. القرار 

 .ات حول العنوان للحصول على المعلوم 8757-259-615
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2019-2018االختبارات المطلوبة في والية تينيسي و اإلدارة التعليمية في العام الدراسي 

المتوسطة/تحصيل الطالب في المدارس اإلبتدائية و اإلعدادية

نتيجة اإلختبارتاريخ اإلختبارض و اإلستخدامالغرالصفوفاإلختبار

التحصيلي  TCAPإختبار 

برنامج اإلختبارات )
(الشاملة في والية تينيسي

مهارات الطالب في مادة آداب اللغة  TCAPتقيس إختبارات 3-8

. اإلنجليزية ، الرياضيات ، العلوم ، و الدراسات اإلجتماعية 

المدرس ، المدرسة ، و اإلدارة تستخدم نتائج اإلختبار في مساءلة 

تشكل  و. التعليمية مع حكومة والية تينيسي و الحكومة الفيدرالية 

من درجة الطالب النهائية في هذه  %10النتيجة أيضاً ما نسبته 

.المواد الدراسية 

منتصف 

نيسان إلى /أبريل

آيار/بداية مايو

 بعد وقت قصير" الدرجات السريعة"يتم توفير 

ختبار لكي يتمكن المدرسون من من أخذ اإل

بعدها تقوم . حساب درجات الطالب النهائية 

 .الوالية بإصدار تقارير فردية مفصلة لكل طالب 

يقوم موظفو مكتب اإلدارة التعليمية بتوزيع هذه 

التقارير إلى المدارس لتقاسمها مع األسر في 

.فصل الخريف 

تحصيل الطالب في المدارس الثانوية

نتيجة اإلختبارتاريخ اإلختبارالغرض و اإلستخدامالصفوفاإلختبار

إختبار نهاية المقرر 

TCAPالدراسي 

الطالب 

المسجلون في 

بعض الدروس 

في الثانوية

تقيس هذه اإلختبارات مهارات الطالب في مادة اللغة اإلنجليزية 

،  1، اإلحياء  2، الجبر  1، الرياضات المتكاملة ، الجبر 

تائج تستخدم ن. و تاريخ الواليات المتحدة األمريكية الكيمياء 

اإلختبار في مساءلة المدرس ، المدرسة ، و اإلدارة التعليمية 

و تشكل . مع حكومة والية تينيسي و الحكومة الفيدرالية 

من درجة الطالب النهائية في  %25النتيجة أيضاً ما نسبته 

.هذه المواد الدراسية 

منتصف 

 ىنيسان إل/أبريل

آيار/بداية مايو

 بعد وقت قصير" الدرجات السريعة"يتم توفير 

من أخذ اإلختبار لكي يتمكن المدرسون من 

بعدها تقوم . حساب درجات الطالب النهائية 

 .الوالية بإصدار تقارير فردية مفصلة لكل طالب 

يقوم موظفو مكتب اإلدارة التعليمية بتوزيع هذه 

مع األسر في  التقارير على المدارس لتقاسمها

.فصل الخريف 

إختبارات التعليم اإلستثنائي

نتيجة اإلختبارتاريخ اإلختبارالغرض و اإلستخدامالصفوفاإلختبار

 / TCAP Altإختبار 

MSAA

 .هذا اإلختبار مصمم للطالب الذين لديهم إعاقات ذهنية شديدة  3-11

 و يستند هذا اإلختبار إلى مجموعة من معايير المحتوى

يأخذ الطالب اختبار  .  TCAPاألكاديمي تختلف عن إختبار 

TCAP-Alt  أيTCAP الوالدان و  البديل فقط عندما يقرر

.المدرسون أن هذا اإلختبار مناسب حسب إحتياجات الطالب 

تصدر الوالية تقارير فردية لكل طالب مع أيار/مايو -آذار /مارس

 يقوم موظفو مكتب اإلدارة. تفاصيل األداء 

التعليمية بتوزيع هذه التقارير على المدارس  

.و من ثم يتم تقاسمها مع األسر 

التربية المدنية/المواطنة

نتيجة اإلختبارتاريخ اإلختبارالغرض و اإلستخدامالصفوف اإلختبار

إختبار التربية المدنية 

األمريكية

2017كانون الثاني ، /يناير 17الطالب الذين يتخرجون بعد  9-12

مطالبون بأخذ إختبار التربية المدنية األمريكية و الذي يتكون من 

كتب معدة أسئلة تقدم كجزء من إختبار التربية المدنية الذي يديره 

لألشخاص الذين  خدمات الجنسية و الهجرة في الواليات المتحدة

يستطيع الطالب محاولة .  يرغبون في الحصول على الجنسية 

. رات خالل وجودهم في المدرسة الثانوية أخذ اإلختبار عدة م

إجتياز اإلختبار ال يعد شرطاً من شروط التخرج من المدرسة 

.الثانوية 

تحدد المدرسة 

تبار ختواريخ اإل

ما تقتضي حسب

. الحاجة

تكون النتائج متاحة مباشرة بعد اإلنتهاء من 

يقرر موظفو المدرسة متى و كيف . اإلختبار 

.الطالب و الوالدين يتقاسمون النتائج مع 
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اإلستعداد للجامعة و المهنة

نتيجة اإلختبارتاريخ اإلختبارالغرض و اإلستخدامالصفوفاإلختبار

اختبار الكلية األمريكية 

ACT

اختبار الكلية األمريكية هو إختبار اإلستعداد للجامعة و الذي 11-12

يضا يساعد على و أ. ستخدمه المئات من الكليات و الجامعات ت

 HOPEتحديد الطالب المؤهلين للحصول على المنحة الدراسية 

.من الوالية 

أسابيع  8-3يتم تقديم تقارير مستوى الطالب بعد  نيسان/أبريل -آذار /مارس

.من أخذ اإلختبار 

إختبارات الدعم األكاديمي

ارنتيجة اإلختبتاريخ اإلختبارالغرض و اإلستخدامالصفوفاإلختبار

الشامل  MTSSفحص 

FAST

-رياض األطفال
11

MTSS (أي نظام دعم الطالب المتعدد المستويات ) هو نظام دعم

تدريسي مصمم بحيث يقدم للطالب الدعم الخاص الذي يحتاجه ، 

و يشمل إختبارات دورية لتحديد . مهما كان مستواه األكاديمي 

الرياضيات  إحتياجات الطالب الخاصة في القراءة ، الكتابة ، و

.لكي يتلقى الطالب التدريس بالمستوى المناسب 

آب ، /أغسطس

 تشرين الثاني/نوفمبر

شباط/، و فبراير

تقاسم المدرسة تقارير مستوى الطالب ت أن ينبغي

الطالب الذين يشاركون في . مع الوالدين 

برنامج التدخل سوف يتلقون تقارير سير التطور 

.ليطلع عليها الوالدان 

 WIDAر إختبا

ACCESS

لتحديد المستوى للطالب 

المتعلمين للغة اإلنجليزية 

W-APTو يسمى )

.(أيضاً 

-رياض األطفال
12

لتحديد  WIDA ACCESS)أي  W-APTيُجرى اختبار 

على الطالب الذين يتكلمون لغة أخرى عدا اللغة ( المستوى

و يساعد هذا اإلختبار على تحديد نوع و . اإلنجليزية في البيت 

و  .توى الدعم في اللغة اإلنجليزية اللذين يحتاجهما الطالب مس

كذلك يساعد على معرفة المستوى الذي يتم وضع الطالب فيه 

لغرض أخذ اإلختبار السنوي الذي يأخذه جميع الطالب 

. المتعلمين للغة اإلنجليزية

يجرى هذا اإلختبار 

على الطالب 

المتعلمين للغة 

اإلنجليزية عند 

 جيلهم فيـتس

.ة ـالمدرس

يقوم موظفو مدارس مترو ناشفيل العامة بوضع 

.الدرجات و يتم تقديم النتائج للوالدين مباشرة 

 WIDAإختبار 

ACCESS

للطالب 

المتعلمين للغة 

اإلنجليزية

-رياض األطفال
12

يساعد هذا اإلختبار في تحديد مستوى الكفاءة في اللغة 

و هو  .لغة اإلنجليزية اإلنجليزية بالنسبة للطالب المتعلمين ل

اإلختبار الذي تجريه الوالية في كل عام لقياس أداء الطالب 

.في الكفاءة في اللغة اإلنجليزية 

تصدر الوالية تقارير فردية لكل طالب مع  نيسان/أبريل -آذار /مارس

يقوم موظفو مكتب اإلدارة . تفاصيل األداء 

التعليمية بتوزيع هذه التقارير على المدارس  

.و من ثم يتم تقاسمها مع األسر 

غير  Naglieriاختبار 

الكالمي للقدرات

هذا اإلختبار هو مقياس موجز للقدرات العامة يستخدم لتحديد 2

طالب الصف الثاني الموهوبين الذين لم يتم تحديدهم مسبقاً 

و هو يقيس قدرات الطالب من . لبرنامج أنكور للموهوبين 

.ختلفة بشكل منصف خلفيات ثقافية و لغوية م

تشرين األول /نهاية أكتوبر

تشرين /أو بداية نوفمبر

الثاني

تكون النتائج متاحة بعد شهر واحد من إكمال 

يقرر موظفو المدرسة متى و كيف . اإلختبار  

.يتقاسمون النتائج مع الطالب و الوالدين 

جرد معلومات الدخول 

لطالب رياض األطفال 

KEI

صورة  KEIرد معلومات الدخول لطالب رياض األطفال يقدم جرياض األطفال

شاملة و تطورية مع معايير أساسية معينة متعلقة باإلستعداد 

يدخل صف رياض األطفال في والية  طالبألطفال لكل لرياض ا

.تينيسي 

 -آب /أغسطس

أيلول/سبتمبر

تكون النتائج متاحة مباشرة بعد اإلنتهاء من 

رسة متى و كيف يقرر موظفو المد. اإلختبار 

.يتقاسمون النتائج مع الطالب و الوالدين 
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التقييمات الوطنية

نتيجة اإلختبارتاريخ اإلختبارالغرض و اإلستخدامالصفوفاإلختبار

التقييم الوطني للتقدم 

(NAEP)التعليمي 

مراحل 

صفية مختلفة 

و في 

مدارس 

مختارة فقط 

ة تينيسي و من مدارس فقط مجموعة صغيرة من طالب والي

مختارة يقومون بأخذ إختبار التقييم الوطني للتقدم التعليمي 

NAEP  . و هو تقييم وطني تم تصميمه للمساعدة على قياس

األداء األكاديمي في والية تينيسي مقارنة بأداء الواليات 

"شهادة الدرجات الوطنية"و لهذا السبب تسمى . األخرى 

 -كانون الثاني /يناير

تحدد )آذار / ارسم

(الوالية التواريخ الدقيقة

ال يتم تقاسم معلومات النتائج على مستوى الطالب 

و يتم وضع . ، المدرسة ، و اإلدارة التعليمية 

النتائج على اإلنترنت على مستوى الوالية بعد 

.ستة أشهر من أخذ اإلختبار  

إختبارات اإلدارة التعليمية

نتيجة اإلختبارتاريخ اإلختباراإلستخدامالغرض و الصفوفاإلختبار

إختبارات أداء المهام 

في مادة آداب اللغة 

اإلنجليزية و 

الرياضيات

تجرى هذه اإلختبارات في ثالثة أوقات خالل العام الدراسي 3-11

 .لقياس مدى تقدم الطالب في إتقان المعايير األكاديمية في الوالية 

ين ، المدراء ، و موظفي اإلدارة و تساعد هذه اإلختبارات المدرس

التعليمية باتخاذ القرارات حول التدريس و الموارد في إطار 

.عملهم لتحقيق األهداف األكاديمية لنهاية العام 

تشرين /أكتوبر

األول ، 

كانون /ديسمبر

األول ، و 

آذار/مارس

تكون النتائج متاحة مباشرة بعد اإلنتهاء من 

رسة متى و كيف يقرر موظفو المد. اإلختبار 

.يتقاسمون النتائج مع الطالب و الوالدين 

من جمعية  MAPإختبار 

نورث ويست للتقييمات

القراءة و 

الرياضيات

2-8MAP  هو إختبار مرن على الكمبيوتر ، مرحلي ، و مخصص

 وللقراءة و يقيس بشكل دقيق تقدم الطالب و تطوره في القراءة . 

ع الوالدين و يسمح لمدارس يشمل اإلختبار عنصر التواصل م

مترو ناشفيل العامة أن تقارن تقدم الطالب في القراءة على 

.المستوى الوطني 

آب ، /أغسطس

 تشرين الثاني/نوفمبر

شباط/، و فبراير

تكون النتائج متاحة مباشرة بعد اإلنتهاء من 

يقرر موظفو المدرسة متى و كيف . اإلختبار 

.لوالدين يتقاسمون النتائج مع الطالب و ا

 Textإختبار 

Level 

Assessments

-رياض األطفال
4

هذا النظام من اإلختبارات هو سلسلة من النصوص التي 

تستخدم لتحديد المستوى الراهن للطالب في القراءة و 

مستويات متدرجة من النصوص  استخدام تقدمه مع

.بمرور الوقت 

 -آب /أغسطس

أيلول ، /سبتمبر

 تشرين الثاني/نوفمبر

كانون /ديسمبر -

آيار/األول ، مايو

تكون النتائج متاحة مباشرة بعد اإلنتهاء من 

يقرر موظفو المدرسة متى و كيف . اإلختبار 

.يتقاسمون النتائج مع الطالب و الوالدين 

اإلختبارات المطلوبة في والية تينيسي

نتيجة اإلختبارتاريخ اإلختبارالغرض و اإلستخدامالصفوفاإلختبار

الميداني TCAPإختبار 

آداب اللغة -في الكتابة

اإلنجليزية

ثلث إلى نصف المدارس و اإلدارات التعليمية مطالبة 3-11

بالمشاركة في هذه اإلختبارات بشكل متناوب في كل عامين 

.أو ثالثة أعوام 

آذار/مارس

تحدد الوالية المدارَس )

(و تواريخ اإلختبار

يها من هذه تستخدم النتائج المستحصل عل

 .اإلختبارات الميدانية في تطوير اإلختبارات فقط 

ال توجد نتائج لإلدارات التعليمية ، المدارس ، أو 

.الطالب 

الميداني TCAPإختبار 

في نهاية المقرر في 

تاريخ الواليات 

المتحدة

ثلث إلى نصف المدارس و اإلدارات التعليمية مطالبة 9-12

رات بشكل متناوب في كل عامين بالمشاركة في هذه اإلختبا

.أو ثالثة أعوام 

آذار/مارس

تحدد الوالية المدارَس )

(و تواريخ اإلختبار

تستخدم النتائج المستحصل عليها من هذه 

 .اإلختبارات الميدانية في تطوير اإلختبارات فقط 

ال توجد نتائج لإلدارات التعليمية ، المدارس ، أو 

.الطالب 

:طوال العام الدراسي حول إختبارات الوالية و اإلدارة التعليمية تجدونها على الموقع التالي أحدث المعلومات 
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June 2019 

 

 

 

 

 

 
 

المساعدون المدراء يحضر 7/11  

الجدد الطالب تسجيل أسبوع 7/30-8/3  

للعمل المدرسون يحضر 8/1  

12-األطفال رياض قبل ما الصفوف في المدرسين لجميع عمل يوم 8/2  

 يوم التخطيط للهيئة التدريسية / يوم عمل 8/3

 يوم التخطيط للهيئة التدريسية / يوم عمل 8/6

، نصف  12-1يوم كامل للصفوف  -أول يوم من العام الدراسي  8/7
 يوم لصف ما قبل الرياض األطفال و رياض األطفال

  األطفال رياضورياض األطفال قبل نصف يوم لصف ما، 12-1 للصفيوم كامل  8/8

 يحضر المدرسون للتدريب حول التطوير المهني ؛ عطلة للطالب 8/31

 عيد العمال ؛ عطلة للطالب 9/3

التقدم سير تقارير إصدار 9/7  

األول الربع نهاية 10/5  

الثاني الربع بداية 10/8  

 يحضر المدرسون للتدريب حول التطوير المهني ؛ عطلة للطالب 10/12

الخريفية العطلة       10/15-10/19  

الدرجات شهادات إصدار 10/23  

عطلة إجتماعات أولياء األمور و المدرسين ؛  11/6

 للطالب

  للطالب عطلة ؛ القدامى المحاربين يوم 11/12

 إصدار تقارير سير التقدم 11/15

  الشكر عيد عطلة      11/21-11/23
 
 
 
 

 
 :أيام 6 من اكثر إلى حاجة هناك كانت إذا فيها الثلج سقوط أيام تعويض المحتمل من التي ألياما

أيار/مايو 31، 30، 29، 28  

 
اإلمتحانات ألداء12-9 الصف لطالب يوم نصف    12/18-12/20  

األول الفصل نهاية ؛ الطالب لجميع يوم نصف 12/21  

الشتوية العطلة 12/24-1/4  

تدريب حول التطوير المهني ؛ عطلة للطالبيحضر المدرسون لل 1/7  

الثالث الربع بداية 1/8  

الدرجات شهادات إصدار 1/9  

 يوم مارتن لوثر كينج ؛ عطلة للطالب 1/21

التقدم سير تقارير إصدار 2/8  

 يحضر المدرسون للتدريب حول التطوير المهني ؛ عطلة للطالب 2/18

لثالثا الربع نهاية 3/8  

؛ الطالب لجميع يوم نصف 3/8  

الظهر بعد المدرسين و الطالب أولياء إجتماعات  

الربيعية العطلة 3/11-3/15  

الرابع الربع بداية 3/18  

الدرجات شهادات إصدار 3/19  

التقدم سير تقارير إصدار 4/18  

الربيع يوم 4/19  

اإلمتحانات ألداء12-9 الصف لطالب يوم نصف 5/20-5/22  

خر يوم ألداء اإلمتحانات ؛ نصف يوم لجميع الطالب ؛ نهاية آ 5/23

 العام الدراسي

 حضر المدرسون للعمل ؛ آخر يوم للمدرسين 5/24

 آخر يوم للمدراء المساعدين 6/3

 

 

 

 (2018حزيران يونيو/ – 2018تموز يوليو/) 2019-2018مدارس مترو ناشفيل العامة  تقويم

 2018مارس/آذار،  8*تمت المراجعة 
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أو اإلعاقة في القبول أو الدخول الى برامجها ، خدماتها ، /مي ، اللون ، العمر و تميز مدارس متروبوليتان ناشفيل العامة على أساس العرق ، الدين ، المعتقد ، الجنس ، الهوية الجنسية ،  الميل الجنسي ، األصل القوال

 .شغيل أو التوظيفكما إنها ال تميز في إجراءات الت. أو أنشطتها أو تشغيلها 
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