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 العامة بوسطن مدارسمدونة قواعد السلوك الخاصة بـ 

 

 2021سبتمبر 

 1982تمت الموافقة عليها عام  

 1992تمت المراجعة واالعتماد عام 

 : حتى تكون المدونة متوافقة مع 2014، 2013، 2010، 2006، 1995، 1994، 1993نُقّحت في 

 1993، قوانين عام 71القانون العام لوالية ماساتشوستس الفصل  •

 1993، قوانين عام 380القانون العام لوالية ماساتشوستس الفصل  •

 2010، قوانين عام 92القانون العام لوالية ماساتشوستس الفصل  •

 2012ام ، قوانين ع222القانون العام لوالية ماساتشوستس الفصل  •

 (1994قانون المدارس الخالية من األسلحة لعام ) 382-103القوانين العامة  •

 قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة •

 

لتشمل المراجعات  2020و  2016و  2014و  2013و  2010و  2006و  2005و  2002و  2001و  1999و  1998و  1997تمت المراجعة في 

، و تشمل تغييرات مدارس بوسطن العامةالفيدرالية وقوانين الواليات، لمواءمة المدونة مع الهيكل التنظيمي لـ المطلوبة بموجب القوانين واللوائح

 السياسة التي وافقت عليها اللجنة المدرسية لمدينة بوسطن.

 

 .العامة بوسطن مدارسال يجوز نسخ هذا المستند دون الحصول على إذن من 
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بأن وجود مجتمع مدرسي آمن وإيجابي وعادل وداعم ومتجدد، "( BPS"أو " المنطقة)" العامة بوسطن مدارسهناك اعتقادًا راسًخا لدى القائمين على 

تتضمن معالجة سلوك الطالب؛ العمل على فهم السياق .  االستبعاد من المدرسةيُعّزز التعلم والطفولة وتنمية الشباب، ويقلل من الحاجة إلى اللجوء إلى 

تُعد مدونة قواعد السلوك هذه واحدة من جهود بوسطن المستمرة لتطوير ودعم وتحسين مجتمع مدرستنا لجميع . واألنظمة التي يتجلى فيها السلوك

 . الطالب

 

شجع على التبادل الحر لألفكار، مما يزيد من النمو الشخصي، ويطّور اإلرادة الحرة هو تعزيز ثقافة ومجتمع مناهض للعنصرية، ي BPSهدف  

 . للطالب مع الحفاظ على حقوقهم الدستورية

 

من   . تتخذ بوسطن خطواتها إلعادة تصور نهجها في خلق مساحات عادلة وآمنة وتعاونية لحل النزاعات والتعلم والنمو داخل مجتمعات مدرستنا 

مارساتها وتبني مجموعة متنوعة من األساليب لتعزيز بناء المجتمع، بما في ذلك دوائر العدالة التصالحية وبناء المهارات االجتماعية خالل تطوير م

معالجة هذه األسباب الجذرية من  BPSحاولت . إلى تحديد األسباب الجذرية وراء تجربة الطالب لنتائج االنضباط المختلفة BPSوالعاطفية، تسعى 

ل زيادة التدريب على استراتيجيات خفض التصعيد للموظفين، جنبًا إلى جنب مع تعزيز المناهج الحساسة للصدمات التي تدعم بشكل أفضل خال

 . قدرات الطالب على تحديد المواقف التي يجدونها مثيرة لالهتمام

 

يبدأ ذلك بصياغة السياسات واإلجراءات التي تستند إلى هذه . كل يوم إلى تطوير مهارات التعلم العاطفي االجتماعي لدى جميع الطالب BPSتهدف  

. إلى تحديد توقعاتها ومعاييرها السلوكية لجميع أفراد المجتمع العامة بوسطن مدارسمن خالل مدونة قواعد السلوك هذه وسياساتها، تهدف . األهداف

إلى حل االضطرابات والصراعات وفقًا لتدابير االنضباط التدريجي وبهدف إبقاء الطالب في الفصل الدراسي  BPSلدعم هذا التوقع، ستسعى 

تحقيقًا لهذه الغاية، نُِظمت مدونة قواعد السلوك كوثيقة تقدّمية تحدد التدخالت المتزايدة وتدعم معالجة سلوك الطالب، بدًءا من . والمشاركة في تعلمهم

 . نتقال إلى بدائل التعليق المدرسي، وانتهاًء بالتسريح كمالذ  أخيرجهود الوقاية، واال

 

بضمان حصول كل طالب على جلسة استماع عادلة وفقًا للقواعد واللوائح  BPSعندما يتم تحديد أن جلسة االستماع التأديبية ضرورية، تلتزم 

أيًضا أن الطالب لديهم حقوق  BPSتُدرك . ص عليها بموجب القانونواإلجراءات المعمول بها والموضحة في مدونة قواعد السلوك هذه والمنصو

تعتزم لجنة مدارس بوسطن والمشرفة أن تكون اإلجراءات الموّضحة في .  قانونية أساسية وأن هذه الحقوق ال يجوز تجاوزها أو إعاقتها أو تغييرها

 1. لوائح والسياسات ذات الصلة كما هي مكتوبة وكما يُعتزم تنفيذهامدونة قواعد السلوك متوافقة دائًما مع جميع القوانين والمراسيم وال

 

 بوسطن مدارسوالتي تقنن القواعد واللوائح التي تحكم سلوك جميع طالب  العامة بوسطن مدارسهذه المدونة هي الوثيقة الوحيدة الصادرة نيابة عن 

 مدارسة إلى المدرسة وجميع اإلصدارات السابقة من مدونة قواعد السلوك الخاصة بـيَُحل هذا اإلصدار من المدونة محل جميع القواعد المستند. العامة

 . العامة بوسطن

 

 

 العامة بوسطن مدارسبيان مهمة  

بتحويل حياة جميع الطالب والشباب من خالل التدريس النموذجي في نظام  العامة بوسطن مدارسباعتبارها مهد التعليم العام في هذه األمة، تلتزم 

نحن نتشارك مع المجتمع واألسر والطالب لتطوير المعرفة والمهارة والشخصية داخل كل . عالمي المستوى من المدارس المبتكرة والعادلة والمرحبة

 . متعلم للتميز في الكلية والوظيفة والحياة

 

 المتساويةالفرص التعليمية 

 وفقًا لدستور الواليات المتحدة والقوانين واللوائح الفيدرالية وقوانين الواليات المعمول بها، ال 

لتوجه يجب إيقاف الطالب أو استبعاده أو تأديبه بأي طريقة أخرى بسبب العرق أو اللون أو األصل القومي أو الجنسانية أو الدين أو الجنس أو ا 
 الجينات أو الوضع العسكري النِشط.   أو الجنسي أو الهوية الجنسية أو اإلعاقة أو العمر

 

                                                           
، 93، بصيغته الُمعدّلة بواسطة القسم 1993، والمعروف أيًضا باسم قانون إصالح التعليم في ماساتشوستس لعام 71، الفصل 93يتوافق هذا اإلصدار من مدونة قواعد السلوك مع أحكام القسم  1

قانون . )وما يليها 921؛ الباب الثامن من قانون الواليات المتحدة، الفقرة رقم (1994قانون تحسين المدارس األمريكية لعام ) 14601، الفقرة رقم 382-103؛ األحكام العامة رقم 380الفصل 

 . 2012من قوانين  222؛ والفصل (IDEA-04) 2004؛ القانون الفيدرالي لتعليم األفراد ذوي اإلعاقة، تعديالت عام (الواليات المتحدة
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 المبادئ التوجيهية

 

المبادئ التالية هي المعتقدات األساسية التي ستوجه موظفي .  أهمية الحفاظ على بيئة مدرسية آمنة وصحية ومنصفة ومرحبة BPSتُدرك  

: والطالب واألسر في العمل المشترك لضمان بيئات مدرسية آمنة وداعمة العامة بوسطن مدارسوشركاء 

اإلعاقة أو التوجه الجنسي أو الدين أو حالة المواطنة أو الحالة االلتزام تجاه كل طالب، بغض النظر عن العرق أو الجنس أو  .1

 . االجتماعية واالقتصادية أو الرمز البريدي، فهي فرصة لتلقي تعليم ذي صلة ثقافيًا ولغويًا

ضباط، االلتزام بالعمل للقضاء على عدم التناسب في إطار مدونة السلوك وتنفيذها من خالل ضمان استخدام بدائل ألساليب االن  .2

من التدخالت الرامية إلى حل الصراعات، وتلبية احتياجات الطالب، والحد من  والتي تشمل الممارسات اإلصالحية، واالستفادة

 .  كلما كان ذلك ممكنًاالحاجة لالستبعاد، 

ى الصف يجب أيًضا مراعاة عوامل مثل العمر ومستو. تهدف مدونة قواعد السلوك إلى أن تكون إرشادية وليست عقابية .3

 . للطالب، والتطور االجتماعي والعاطفي والفكري للطالب، وحقوق ومسؤوليات الطالب الشاملة في جميع األوقات

 .  االلتزام بكونها منطقة مدرسية مناهضة للعنصرية .4

والسلوك القائم االلتزام بتزويد جميع الطالب بفرص تعليمية عادلة وبيئة تعليمية آمنة خالية من المضايقات والتسلط والتمييز  .5

 . على التحيز، حيث يُعاِمل جميع أفراد المجتمع بعضهم البعض باحترام ويقدرون التنوع الكبير في مدارسنا

 . االلتزام بضمان معاملة الطالب بطريقة عادلة ومتسقة وغير انحيازية .6

 . ستباقي لتلبية احتياجات الطالبااللتزام بخلق بيئات مدرسية آمنة وصحية وداعمة من خالل االستمرار في تقديم الدعم اال .7

االلتزام بتأكيد تمتع الطالب بالحقوق الكاملة المستمدة من مصادر السلطة القانونية المذكورة أعاله، وأنه ال يجوز تجاوز هذه  .8

 . الحقوق أو إعاقتها أو تغييرها
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 BPSالحقوق والمسؤوليات المتعلقة بقواعد السلوك الخاصة بـ 
 

الب ال يعتمد تعزيز التعليم الجيد والمدارس اآلمنة والداعمة على مسؤوليات وحقوق الطالب فحسب، بل يعتمد أيًضا على جودة التفاعل بين الط

 . BPSمقدمي الرعاية والمعلمين واإلداريين وموظفي مدارس / األوصياء / وأولياء األمور 

 

A.  حقوق الطالب 

 

ب وعادل  . ليس من الممكن إدراج جميع حقوق الطالب بشكل شامل، ولكن ما يلي أساسي لضمان وصول الطالب إلى مجتمع مدرسي آمن ومرِحّ

؛ ه بخالف ذلكنظًرا ألن هذه القائمة ال تتضمن جميع الحقوق الممنوحة للطالب، فقد ال يتم استخدام هذه القائمة لحرمان الطالب من الحق الذي يتمتع ب

 . فقط ألن ذلك الحق غير مدرج  هنا
 

بموجب قانون الوالية والقانون الفيدرالي، ال يجوز استبعاد أي طالب أو التحيّز ضده، بناًء على عرقه الفعلي أو المتصور، أو   .1

قة، أو العمر، أو الحالة اللون، أو الجنسانية، أو األصل القومي، أو الدين، أو الجنس، أو التوجه الجنسي، أو الهوية الجنسية، أو اإلعا

 . االجتماعية االقتصادية أو الحالة العسكرية النشطة، أو الجينات

يحق للطالب استخدام الحمامات وغرف تبديل المالبس والمرافق األخرى المتوافقة مع هويتهم الجنسية، أو استخدام مرافق محايدة  .2

 . بين الجنسين متى فّضل الطالب ذلك

 . مخاطبتهم باالسم والضمير الذي يختارونه للطالب الحق في أن يتم  .3

 . للطالب الحق في الحصول على فرص تعليمية عادلة خالية من التنّمر والمضايقة والتمييز والتحيز والسلوك القائم على التحيز .4
إذا كانت (.  الرحالت الميدانية، والترفيهية، واألنشطة االختيارية سبيل المثال،على )يحق للطالب المشاركة في أنشطة مدرسية معينة   .5

الرحلة الميدانية أو النشاط المدرسي تجربة تعليمية مطلوبة وستؤدي إلى مهمة يُثاب عليها الطالب، فال يجوز حرمان الطالب من 

على . ن التنمية االجتماعية والعاطفية لطالبنابقوة بدعم وتحسين الصحة، فضالً ع العامة بوسطن مدارستؤمن . فرصة المشاركة فيها

أو الدعم ( بما في ذلك فترة الراحة)منع الطالب من المشاركة في النشاط البدني  BPSهذا النحو، يُحظر على أي موظف في مدرسة 

 . قائد المدرسة األكاديمي الالمنهجي كنتيجة تأديبية، أو ألي سبب آخر بخالف المرض أو السالمة أو وفقًا لما وافق عليه

يجب أن تكون عمليات التفتيش .  يحق للطالب عدم التعرض لعمليات تفتيش أو إيقاف غير ُمسبّبة، ما لم يدعمها اشتباهٌ معقول .6

وسياسة  ،SAF-1عمليات تفتيش الطالب،  واإليقاف متوافقة مع السياسات واإلجراءات المنصوص عليها في تعاميم المشرفة على

 .SAF-3الخزانة المدرسية، 

لتقارير  وتقارير شرطة بوسطن المتعلقة بسلوك  العامة بوسطن مدارسيتمتع الطالب بالحق في فرض قيود معينة على إنشاء   .7

 . السياسة المتعلقة بإعداد تقارير الحوادث ومشاركتها ومعلومات الطالب األخرى الطالب، كما هو موضح في

 . يحق للطالب التشاور مع المعلمين والمستشارين واإلداريين وموظفي المدرسة اآلخرين بناًء على طلب معقول  .8
 . هم في الحكومة الطالبية والحق في شغل المنصب، إذا تم انتخابهمللطالب الحق في انتخابات حرة ونزيهة باالقتراع السري ألقران  .9

 . للطالب الحق في سماع أصواتهم في األمور التي تؤثر عليهم .10

 . للطالب الحق في المشاركة في تطوير القواعد واألنظمة التي يخضعون لها والحق في أن يتم إخطارهم بهذه القواعد واللوائح .11

أو الطالب بحقوق مختلفة بموجب قوانين سجالت الطالب الخاصة بالوالية / مقدمو الرعاية و / ياء األوص/ يتمتع أولياء األمور  .12

 انظر تعميم المشرفة،. )والفيدرالية، بما في ذلك الحق في رؤية جميع سجالت طالبهم والتحكم في من يمكنه رؤيتهم خارج المدرسة

 #07-LGL).    

قد يتمتع الطالب ذوو اإلعاقة بحقوق وحماية إضافية بموجب قانون التعليم الخاص الفيدرالي وقانون الوالية فيما يتعلق بتطبيق  .13

 . مدونة قواعد السلوك

 

ن يمكن للطالب في المدرسة ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع والصحافة وتكوين الجمعيات، والتي يتم منحها لهم ومحدودة بموجب قانو

تُحرض على ارتكاب يُحظر على الطالب استخدام التعبيرات البذيئة، وفقًا للمعايير القانونية الحالية، والتي من المحتمل أن . الوالية والقانون الفيدرالي

في حالة عدم حدوث اضطراب كبير في البيئة . أعمال غير قانونية، أو من المحتمل أن تتسبب في اضطراب كبير أو تتدخل ماديًا في عمل المدرسة

 : المدرسية وخضوًعا للقانون ذي الصلة، يحق للطالب
 

https://drive.google.com/file/d/0B2TjRCn8WUU1SEdjRnRKa1VXckU/view?usp=sharing&resourcekey=0-IAoiawF2Bxn59aADVs44iw
https://drive.google.com/file/d/0B2TjRCn8WUU1ZkRhRFVjUnkwb2c/view?usp=sharing&resourcekey=0-42tkOxGywAAhkoukrp8zkg
https://drive.google.com/file/d/0B2TjRCn8WUU1ZkRhRFVjUnkwb2c/view?usp=sharing&resourcekey=0-42tkOxGywAAhkoukrp8zkg
https://docs.google.com/document/d/1OhXT_NYik-BoR49BfyqC7JU0Nbj669mO3H9oBQI4ASQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rdHwvmoDe5bbQ9l5NeTotrdVDI6aMDo3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rdHwvmoDe5bbQ9l5NeTotrdVDI6aMDo3/view?usp=sharing
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 . مزيارتداء الشارات السياسية وشارات اليد وغيرها من شارات التعبير الر .1

توزيع المواد المطبوعة وتعميم االلتماسات على ممتلكات المدرسة، بما في ذلك داخل المباني المدرسية، دون إذن مسبق من  .2

 : مسؤولي المدرسة، باستثناء ما يلي

a.  بما )يجب أن تَعِرض المواد الموزعة وااللتماسات المتداولة على ممتلكات المدرسة اسم وعنوان الفرد أو المنظمة الراعية

 التي توزع أو تُعّمم المادة أو االلتماس؛ و( في ذلك اسم وعنوان عضو واحد على األقل من المجموعة

b.  في المدرسة ( طالبًا)طالبًا ( أ)الذي يوزع أو يتداول المواد أو االلتماسات ( األشخاص)يجب أن يكون الشخص

 المعنية؛ و

c. ت ما قبل بدء المدرسة، وبعد انتهاء اليوم الدراسي، وأثناء وقت يجب أن يقتصر وقت هذا التوزيع أو التعميم على فترا

 الغداء لمنع التدخل في برنامج المدرسة؛ و

d.  يجب تقييد أماكن مثل هذا التوزيع أو التعميم في كل مدرسة بشكل معقول للسماح بالتدفق الطبيعي لحركة المرور داخل

 المدرسة وعند األبواب الخارجية؛ و

e.  طريقة هذا التوزيع أو التعميم مقيدة بشكل معقول لمنع حدوث مستويات الضوضاء واالضطراب غير يجب أن تكون

 المبررة؛ و

f. يجب أن يخضع الطالب لمتطلبات معقولة لفصل القمامة الناتجة عن هذا التوزيع أو التعميم . 

 : اإلعالنات الخاصة بهم دون رقابة، بشرط( لوحات)استخدام لوحة  .3

a. المواد واإلشعارات واالتصاالت األخرى التي ينشرها الطالب؛ االسم وعنوان البريد اإللكتروني  يجب أن تتضمن جميع

إذا كان المنشور يتعلق بطرف ثالث، فيجب أن يتضمن المنشور اسم الطالب وعنوان بريده اإللكتروني واسم . للملصق

 لث؛ ووعنوان البريد اإللكتروني لعضو  واحد على األقل في مؤسسة الطرف الثا

b.  يجب تأريخ جميع المواد واإلشعارات واالتصاالت األخرى قبل نشرها وإزالتها بعد فترة زمنية معقولة لضمان الوصول

 . اإلعالنات( لوحات)الكامل إلى لوحة 

بثّها على االستخدام المعقول ألنظمة الخطاب العام والمرافق اإلعالمية األخرى بالمدرسة، باستثناء أن اإلعالنات يجب أن يقتصر  .4

 . فترة ما قبل بداية اليوم الدراسي وبعد انتهاء اليوم الدراسي واألوقات األخرى عندما ال تكون الفصول الدراسية قيد العمل

تشكيل المنظمات السياسية واالجتماعية وعقد أنشطة تتعلق بمنظمتهم الُمشّكلة، شريطةً أن تكون عضوية المجموعة مفتوحة  .5

 . BPSل إلى سياسات وأحكام ألي طالب ويجب أن تمتث

تقديم االلتماسات أو الشكاوي أو المظالم إلى سلطات المدرسة المناسبة فيما يتعلق بالمسائل التأديبية وغيرها من القضايا المتعلقة  .6

 . بالمدرسة، باستثناء الحاالت التي تنص فيها هذه المدونة على الحق الرسمي في االستئناف

 . ذلك الحق في تحديد مظهرهم واختيار أسلوب شعرهم ومالبسهم، مع مراعاة القواعد المعقولةالخصوصية الشخصية، بما في  .7
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A. مسؤوليات الطالب 

 

 : ومع ذلك، يتحمل الطالب مسؤولية. المسؤوليات ليست بديالً عن القواعد التي تم تضمينها في مدونة قواعد السلوك 

 

 . احترام حقوق اآلخرين •
 . الباحترام تنوع الموظفين والط •
 . المساهمة في بيئة تعليمية آمنة وداعمة  •
 . تطبيق قدراتهم واهتماماتهم لتحسين تعليمهم والدعوة للتغيير اإليجابي •
المشاركة بشكل هادف وإيجابي في ممارسة أعلى درجة من اإلرادة الحرة، بأفضل ما بوسعهم، في اتباع مدونة السلوك أثناء  •

 . بناء المجتمع المدرسي
 

 

 ضد التنمر على الطالب العامة بوسطن مدارسبيان 

 

ستحقق .  مع التنمر أو التسلط عبر اإلنترنت، بأي شكل أو نوع، تجاه اآلخرين، سواء عبر اإلنترنت أو شخصيًا العامة بوسطن مدارسلن تتسامح  

.  على الفور في جميع التقارير والشكاوى المتعلقة بالتنمر، وتتخذ إجراءات فورية وفعالة إلنهاء هذا السلوك ومنع تكراره العامة بوسطن مدارس

.  إلى منع التنمر من خالل استخدام ورش عمل وقائية تبني مهارات الطالب االجتماعية والعاطفية وفهم االختالفات العامة بوسطن مدارستسعى 
بالخط الساخن ذين يشعرون بالقلق أو يرغبون في اإلبالغ عن التنمر التحدث بثقة إلى أحد الموظفين الموثوق بهم أو يمكنهم االتصال يمكن للطالب ال

 . رد اإلضافية والدعم من هناالموا يمكن العثور على.  2378-592-617 على  Safe Spaceلمنع التنمر و 
  

 مسؤوليات المسؤول 

 

يتحمل مديرو ورؤساء المدارس مسؤولية ضمان تلبية االحتياجات التعليمية لجميع الطالب ومعاملة جميع أعضاء المجتمع المدرسي بشكل  

تزويد جميع أعضاء مجتمعاتهم المدرسية ببيئة تعليمية آمنة خالية من المضايقات والتنمر والتمييز يجب على قادة المدارس . عادل ومنصف

 انظر تعميم المشرفةة،. )والسلوك القائم على التحيز، وحيث يتم استثمار جميع أفراد المجتمع في خلق بيئة حيوية ومتنوعة للنجاح األكاديمي

SSS # 18)  

 

 : يتحمل المسؤولون مسؤولية
 . لجميع الطالبإنشاء بيئات مدرسية داعمة وتعزيز الخدمات التعاونية لتحسين النتائج التعليمية  .1

 . حماية الصحة العقلية والبدنية لجميع الطالب والموظفين .2

 . مقدمي الرعاية/ األوصياء / حماية الحقوق القانونية لموظفي المدرسة والطالب وأولياء األمور  .3

مدرسية الفردية، من دعم موظفي المدرسة في الوفاء بمسؤولياتهم التأديبية على النحو المحدد في مدونة قواعد السلوك والقواعد ال .4

 . خالل توفير التدريب على المدونة للمسؤولين والمدرسين وموظفي المدرسة اآلخرين

 . توفير منهج واسع النطاق ومتنوع يتوافق مع متطلبات مناهج والية ماساتشوستس ويلبي االحتياجات الفردية .5

مقدمي الرعاية والمعلمين / األوصياء / ولياء األمور تطوير وتنفيذ سياسات تأديبية وقائية وإيجابية بالتعاون مع الطالب وأ .6

 . وبما يتوافق مع سياسة لجنة المدرسة ومدونة قواعد السلوك

. مقدمي الرعاية في التعامل مع األمور التأديبية/ األوصياء / االتصال وإشراك أولياء األمور  .7

دمي الرعاية وموظفي المدرسة حول السياسات المتعلقة بسلوك مق/ األوصياء / إبالغ المجتمع والطالب وأولياء األمور  .8

 . الطالب

جمع المعلومات المناسبة عن سلوك الطالب والتدخالت، وتوفير وصاية إدارة المعلومات المناسبة حتى يُمكن إتاحة المعلومات  .9

 . مقدمي الرعاية عند الطلب أو كما يقتضي القانون/ األوصياء / ألولياء األمور

إذا قرر مدير المدرسة أن نشاط الطالب قد يعتبر انتهاًكا لقواعد السلوك، فيجب على مدير المدرسة توثيق هذا النشاط في نظام  .10

 يمكن العثور على مسؤوليات إعداد التقارير اإلضافية بخالف الوثائق الموجودة في نظام. BPS (SIS)معلومات الطالب في 

https://www.succeedboston.org/bullying-prevention
https://drive.google.com/drive/folders/0https:/docs.google.com/document/d/1TVM2LepbmJSiSo0zNeRcpdVQ9UYolm1vb8TlAoYe0e8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0https:/docs.google.com/document/d/1TVM2LepbmJSiSo0zNeRcpdVQ9UYolm1vb8TlAoYe0e8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1OhXT_NYik-BoR49BfyqC7JU0Nbj669mO3H9oBQI4ASQ/edit?usp=sharing
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 . معلومات الطالب في السياسة المتعلقة بإعداد تقارير الحوادث ومشاركتها ومعلومات الطالب األخرى

 . توفير موظفين مؤهلين لتلبية احتياجات الطالب وتحقيق أهداف المدرسة وغاياتها  .11

 . ون مع المجتمع والوكاالت الحكومية في البرامج التي تعزز بيئات التعلم اآلمنة والصحية والداعمةالتعا .12

يجب على مدير المبنى أو من ينوب عنه مراجعة بيانات السلوك بشكل دوري مع فرق المدرسة الخاصة بهم من خالل مجموعات  .13

عند (. الجتماعية واالقتصادية والحالة كطالب من ذوي اإلعاقة، العرق والجنس والحالة اسبيل المثالعلى )الطالب المختارة 

رئيس المدرسة مراقبة أي عدم تناسب محتمل في تنفيذ العمليات الطارئة للفصل والتعليق / مراجعة البيانات، يجب على مدير

د ما إذا كان من الضروري أو رئيس المدرسة تحدي/ يجب على مدير . والطرد وتأثير هذا اإلجراء التأديبي على الطالب المختارين

رئيس المدرسة إبالغ البيانات ونتائج مراجعة البيانات إلى مجلس إدارة / يجب على مدير . المناسب تعديل الممارسات التأديبية

 . المدرسة أو المجلس الحاِكم

 

 مسؤوليات المعلمين

 

على هذا النحو، من حيث صلته بمدونة قواعد السلوك، يتحمل المعلمون . يُعتبر المعلمون وموظفو المدرسة اآلخرون عمودًا حيويًا لنجاح المدرسة

 : مسؤولية

 

 . الحفاظ على مناخ تعليمي آمن وداعم  .1

 . تقدير صفات الكفاءة واإلبداع واإلدارة الذاتية وتعزيز اإلرادة الحرة للطالب .2

احترام كل طالب كشخص والحفاظ على األخالقيات المهنية في العالقات مع زمالئه المعلمين واإلداريين وموظفي المدرسة لدعم   .3

 . الطالب

إظهار الفهم واالهتمام بالطالب واحتياجاتهم، بما في ذلك إحالة الطالب إلى تقييمات التعليم الخاص وفقًا لمتطلبات قانون التعليم   .4

 . رالي والواليةالخاص الفيد
 . إلهام الطالب ليكون لديهم الرغبة في النمو الشخصي .5

البقاء على اطالع بأحدث تدريبات التطوير المهني حول الممارسات المستدامة الثقافية واللغوية، واستراتيجيات الحد من التصعيد،  .6

 ريجي، وبدائل االستبعاد المدرسيوالتعلم االجتماعي والعاطفي التحويلي، والممارسات التصالحية، واالنضباط التد

دعم السياسات والقواعد واللوائح الخاصة بلجنة المدرسة ومدونة قواعد السلوك، بما في ذلك استخدام الممارسات التأديبية الوقائية   .7

 . مقدمي الرعاية والمسؤولين/ األوصياء / واإليجابية بالشراكة مع الطالب وأولياء األمور 
 . صة بسلوك الطالب كما هو مطلوب من قبل اإلدارة واستخدام نظام معلومات الطالب المعتمد من المنطقةتسجيل البيانات الخا .8
 . يقع اإلشراف على الطالب ضمن نطاق مسؤوليتهم .9

 

 حقوق ومسؤوليات أولياء األمور واألوصياء ومقدمي الرعاية

 

A. حقوق أولياء األمور واألوصياء ومقدمي الرعاية 

 

وفي ضوء ذلك، ألولياء األمور واألوصياء ومقدمي الرعاية . األمور واألوصياء ومقدمو الرعاية هم شركاء حيويون لنجاح المدرسةأولياء 

: وهذا يشمل ما يلي. أن يتم تضمينهم في جميع جوانب تعليم طالبهم الحق في

 . داعمةالحق في الحصول على تعليم مدرسي عام مجاني لطالبهم في بيئة تعليمية آمنة و .1
الحق في الوصول إلى معلومات حول السجالت التعليمية لطالبهم، والتي تشمل السجالت التأديبية، وفقًا لما يصرح به  .2

 . القانون

أو / الحق في المشاركة بشكل هادف في تعليم طالبهم، والذي يتضمن طلب وتلقي االتصاالت المدرسية المترجمة كتابيًا و   .3

 . في المنزل شفهيًا إلى اللغة المفضلة

 . أو االستئناف فيما يتعلق بالمسائل التي تؤثر على تعليم الطالب، عند االقتضاء/ الحق في تقديم الشكاوى و  .4
مجلس إدارة  سبيل المثال،على )الحق في المشاركة في عمليات صنع القرار التي تؤثر على سياسات المدرسة وإجراءاتها  .5

 (. اآلباء، المائدة المستديرة حول تحقيق المساواة في المدرسةالمجلس الحاكم، مجلس / المدرسة 
لتقارير  وتقارير شرطة بوسطن المتعلقة بسلوك الطالب، على  العامة بوسطن مدارسالحق في طلب قيود معينة على إنشاء  .6

https://docs.google.com/document/d/1OhXT_NYik-BoR49BfyqC7JU0Nbj669mO3H9oBQI4ASQ/edit?usp=sharing
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 . النحو المبين في السياسة

 

B.  مسؤوليات أولياء األمور واألوصياء ومقدمي الرعاية 
 

 : أولياء األمور واألوصياء ومقدمو الرعاية مسؤولية يتحمل
 

 . دعم وتشجيع السلوك اإليجابي لطالبهم في المدرسة، في األنشطة التي ترعاها المدرسة، وفي الطريق من وإلى المدرسة .1

 . دعم الطالب لاللتحاق بالمدرسة وممارسة اإلرادة الحرة المناسبة .2

 . تجاه اآلخرين، والمدرسة، والمجتمع/ نفسها / تأكيد المواقف اإليجابية للطالب تجاه نفسه   .3

 . التواصل مع موظفي المدرسة بشأن طالبهم .4

 . إدراك أن موظفي المدرسة لديهم الحق في تطبيق السياسات والقواعد واللوائح الخاصة بلجنة مدرسة بوسطن .5

 (. المدارس)ند زيارة المدرسة االنخراط بطريقة إيجابية وغير مزعجة ع .6

 . التشديد على أن الطالب يجلب للمدرسة فقط األشياء المناسبة في بيئة المدرسة  .7

 

 ج. مسؤوليات وكاالت دعم المجتمع والمدرسة

 

 : يتحمل المجتمع مسؤولية
 

 . المساعدة في تشكيل األهداف المحددة .1

 . ، والسياسات الخاصة بهاوالخطة اإلستراتيجية ،BPSأن يكون على اطالع حول أهداف  .2

 . دعم نظام مدرسي داعم فعال وآمن ومرحب .3
 

أو أسرهم المسؤولية مع الموافقة المستنيرة ألولياء / لتقديم الدعم للطالب و  العامة بوسطن مدارستتحمل الوكاالت التي تعمل نيابة عن مدارس 

 : مقدم الرعاية على التالي/ األوصياء / األمور 

 

 (. الطالب)معالجة االحتياجات التعليمية وذات الصلة لهؤالء الطالب  .1

 . لتقديم خدمات فعالة وآمنة وداعمة( المدارس)التعاون مع المدرسة   .2
/ أو طاقم الفصل و / ذي الصلة، والذي قد يشمل معلم الطالب و  BPS( موظفي)اإلبالغ على الفور عن أي سلوك يتعلق بموظف  .3

 . أو قائد المدرسة

 

 مسؤوليات وكاالت دعم المجتمع والمدرسة -د

 

 : يتحمل المجتمع مسؤولية
 

 . المساعدة في تشكيل األهداف المحددة .1

 . BPSوالسياسات الخاصة بـ ، والخطة اإلستراتيجية أهداف المدرسة،أن يكون على اطالع حول  .2

 . دعم نظام مدرسي داعم فعال وآمن ومرحب .3
 

 

أو أسرهم المسؤولية مع الموافقة المستنيرة ألولياء / لتقديم الدعم للطالب و  العامة بوسطن مدارستتحمل الوكاالت التي تعمل نيابة عن مدارس 

 : مقدم الرعاية على التالي/ األوصياء / األمور 

 

 (. الطالب)معالجة االحتياجات التعليمية وذات الصلة لهؤالء الطالب  .1

 . لتقديم خدمات فعالة وآمنة وداعمة( المدارس)درسة التعاون مع الم  .2

https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/2119/Strategic%20Plan%2020_25.pdf
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/ أو طاقم الفصل و / ذي الصلة، والذي قد يشمل معلم الطالب و  BPS( موظفي)اإلبالغ على الفور عن أي سلوك يتعلق بموظف  .3

 . أو قائد المدرسة

 

 : يتحمل المجتمع مسؤولية
 

 . المساعدة على تشكيل أهداف المدرسة المحددة .1

 .BPS،وسياسات BPSلـ الخطة االستراتيجية   أهداف المدرسة،اإلطالع على  .2

 . دعم نظام مدرسي فعال وآمن ومرحب .3
 

بتقديم الدعم للطالب وأسرهم المسؤولية تجاه ما يلي، وذلك مع الموافقة  العامة بوسطن مدارستقع على عاتق الوكاالت المكلفة من قبل 

 : مقدم الرعاية/ األوصياء / المستنيرة ألولياء األمور 

 

 . تتداخل مع عملية التعلمتلبية احتياجات عمالئهم التي  .1

. التعاون مع المدارس لتقديم خدمات دعم فعالة وآمنة وداعمة .2
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 مدونة قواعد السلوك

 

 الترجمة الشفهية وحقوق الترجمة   1القسم 

 

األساسية المستخدمة في  واللغة يجب أن تكون جميع اإلخطارات المكتوبة والشفوية التي يتطلبها هذا القانون باللغة اإلنجليزية  1-1 

/ أولياء األمور / المستخدمة من قبل األوصياء( أي النصوص أو رسائل البريد اإللكتروني)المنزل، أو غيرها من وسائل االتصال 

 . قد تشمل وسائل االتصال هذه التكنولوجيا المساعدة أو لغة اإلشارة األمريكية أو وسائل الراحة األخرى. مقدمي الرعاية

 

 . يجب أن تكون جميع اإلخطارات بكلمات بسيطة ومفهومة بشكل عام إلى أقصى حد ممكن.    1-2

 

 . BPSمقدمي الرعاية أو موظفي / األوصياء / يجب أال يترجم الطالب ألولياء األمور  . 1-3

 

األساسية في جميع الجلسات والمؤتمرات مقدمي الرعاية لهم الحق في مترجم في لغتهم / األوصياء / الطالب وأولياء األمور   4 - 1

 . التي تُعقد تحت هذا القانون

 

يجب عقد االجتماعات وتقديم المستندات المترجمة، لمقدمي الرعاية والطالب الذين يتحدثون لغة أخرى غير اإلنجليزية في نفس   . 1-5

 . اإلنجليزيةاإلطار الزمني الذي تُعقد فيه االجتماعات أو تُقدم للعائالت التي تتحدث 

 

 :  بناء مجتمعات مدرسية آمنة وداعمة ومنصفة2القسم 

 

يشمل المجتمع المدرسي الطالب والمعلمين واإلداريين والمستشارين واألخصائيين االجتماعيين وموظفي المدرسة والعائالت وأفراد الحي 

يجب على المدارس تقديم الدعم على ثالثة مستويات من  من أجل خلق بيئات آمنة وصحية ومنصفة وداعمة داخل البيئة المدرسية،. المحيط

 : هذه المستويات الثالثة هي. الرعاية والتعليم

 

 . الطالب من خالل مناهج على مستوى المدرسة لدعم الصحة السلوكية اإليجابية لجميعتُعّزز المدارس الرفاهية العاطفية . الترويج

 

ًها وتعاونيًا لتقليل تصعيد أعراض الصحة السلوكية المحددةتقدم المدارس دعًما مبكًرا . الوقاية  . وموجَّ

 

 . تقدم المدارس وتشارك في رعاية منسقة لعدد صغير من الطالب الذين يظهرون حاجة كبيرة. التدخل

 

أنحاء المدرسة بأكملها، بما في ال ينبغي التعامل مع هذه المستويات الثالثة على أنها أساسية؛ يجب أن تتم األنشطة لمعالجة كل مستوى في جميع 

قد تكون الخدمات مدرسية أو مجتمعية، وتقدم في الفصل أو . ذلك في الفصول الدراسية، وفي مجموعات صغيرة، ومع الطالب واألسر الفردية

 . خارج الفصل الدراسي، ويجب أن تجسد ممارسات مستدامة ثقافيًا ولغويًا

 

يجب أن يعتمد أي دعم يتم اعتماده على نقاط قوة الطالب، ويعزز النجاح . ز المدارس اآلمنة والداعمةهناك مجموعة متنوعة من األساليب لتعزي

قد تختار المدارس . في المدرسة، ويزيد من الوقت الذي يمضيه في الفصل، ويقلل من حاالت التعليق والطرد وعمليات الفصل التأديبية األخرى

على مستوى المدرسة تناسب احتياجات مجتمعها المدرسي الفريد إلى جانب استخدام نظام الدعم متعدد  اعتماد مناهج إيجابية ووقائية ُمعتمدة

 (.   MTSS)المستويات 
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، وهو إطار عمل قائم على األدلة (MTSS)مع تركيز المنطقة على النتائج العادلة لجميع الطالب، فإننا نستخدم نظام نظام الدعم متعدد المستويات 

يُستخدم نظام الدعم متعدد المستويات  . الصحية السلوكية/ ج الصحة العامة للطالب، بما في ذلك احتياجاتهم األكاديمية واالجتماعية العاطفية معتمد يعال

(MTSS ) ستويات، بناًء تقديم التعليمات والتدخالت للطالب بكثافة متفاوتة، والتي يتم تصنيفها عبر ثالثة م/ حل المشكالت المستند إلى البيانات لدمج

في كل مستوى من مستويات الدعم، تستخدم فرق المدرسة عملية صنع القرار المستندة إلى البيانات التخاذ قرارات تعاونية حول . على حاجة الطالب

الذي يحتاجون إليه تسعى عملية صنع القرار المدفوع بالحاجة إلى ضمان حصول الطالب على الدعم . الدعم األساسي المستهدف والمكثف للطالب

 . وعندما يحتاجون إليه، بحيث يمكن لجميع الطالب أن يكونوا ناجحين في المدرسة

 

االجتماعية والعاطفية والسلوكية )لعافية الطالب ( MTSS)الرسم البياني أدناه هو تصوير مرئي لكيفية تناول طبقات نظام الدعم متعدد المستويات 

 . ة عبر بيئة التعلم، لدعم الطالب بشكل جماعي وفرديواالحتياجات األكاديمي( والمادية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

ماذا يعني كل  

 مستوى؟

 

 (الشامل) 1المستوى 
 

 (الدعم المستهدف) 2المستوى 
 

 (الدعم المكثف) 3المستوى 

مجموعات الطالب الفردية أو  مجموعات صغيرة من الطالب جميع الطالب خدمته؟من يتم 

 الصغيرة

 

هذا ال يعني أن هناك : يُرجى االنتباه

 حاجة إلى إحالة التعليم الخاص

 

                                                           
 (2017)األكاديمية األمريكية  ،(MTSSنظام دعم متعدد المستويات : نبذة عن خدمات دعم الطالبمن، ( مقتبسة)مالحظة    2

 

 :1المستوى 
 الدعم الشامل

 
التعليمات األساسية والسياسة والمناخ اآلمن 

والداعم والبيئة المادية والخدمات التي يتلقاها جميع 
الطالب في المدرسة ؛ يجب أن تكون كافية لخدمة 

 من الطالب. ٪80حوالي 

 :2المستوى 
 تدخالت المجموعة المستهدفة

 
البرامج والخدمات التي يتم توفيرها لبعض الطالب 
الذين يحتاجون إلى دعم إضافي: يجب أن تشمل فقط 

 من عدد الطالب. ٪15حوالي 

 :3المستوى 

 الدعم المكثّف
 
خدمات ودعم إضافية فردية لعدد قليل من الطالب 

من فقط  ٪ 5؛ يجب الوصول إليها من قبل حوالي 
 الطالب.

 الممارسات المستدامة ثقافياً ولغوياً 

 بيئة التعلم
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تعليم ودعم عالمي وشامل ثقافيًا  كيف يبدو؟

 . ولغويًا

 

يتضمن المناهج األساسية التي  

تتماشى مع أُُطر المحتوى، إلى 

جانب الدعم التكميلي الذي يهدف إلى 

تمييز التدريس لجميع المتعلمين في 

 . الفصل الدراسي

 

بناء العالقات التي تخلق فصول  

دراسية آمنة ومرحبة حيث يمكن 

لجميع الطالب أن يكونوا ناجحين 

 . ويزدهرون

 

التعليم والدعم الشامل باإلضافة إلى  

، سيحتاج 1للمستوى  والثقافي واللغوي

بعض الطالب إلى مزيد من الدعم لممارسة 

 . المهارات وتطويرها

 

هذه التدخالت والبرامج والخدمات المكثفة 

التي يتم تقديمها على مدى فترة زمنية 

محدودة لألفراد أو مجموعات صغيرة من 

أو الطالب، سواء داخل الفصل الدراسي 

 . خارجه

 

الشامل باإلضافة إلى التعليم  

 والمستدام ثقافيًا ولغويًا ودعم

 3، يوفر المستوى 2و  1المستويين 

دعًما مكثفًا وموجًها ومرّكًزا على 

 . الحلول للطالب الفرديين

لتعزيز النجاح والتأكد من أن جميع  ما هو الهدف؟ 

الطالب يحققون أهدافهم األكاديمية، 

االجتماعي والعاطفي ونموهم 

والجسدي، الذي يدعم نتائجهم 

األكاديمية والسلوكية والصحية 

 . الشاملة

 

للتدخل ومعالجة احتياجات الطالب األكثر 

 . إلحاًحا عند الضرورة

 

لتوفير تعليمات هادفة ومركزة على الحلول 

المحدّدة ( النطاقات)لمعالجة النطاق 

 . بلالحتياجات قبل أن تؤثر على تقدم الطال

 

لتحسين أداء الطالب نحو تحقيق  

 . المستويات المتوقعة من الكفاءة

لنشر التعليمات المكثفة ودعم التعلم 

على مدى فترات زمنية أطول لدعم 

الطالب الذين تمنعهم احتياجاتهم 

الضرورية من تحقيق أهدافهم 

 .  التعليمية

 

لتحسين نتائج الطالب ومشاركة 

وتطوير المدرسة من خالل تحديد 

المهارات االجتماعية والعاطفية 

 . للطالب

بناء المهارات االجتماعية والعاطفية،  أمثلة

والممارسات التصالحية، والتدريب 

أو / المتعلق بالوقاية من التنمر و

التسلط عبر اإلنترنت، والتثقيف 

الصحي، وتدخالت حل النزاعات، 

وخطط تدخل الحضور، والتدريب 

 المتعلّق بمنهج العالقات الصحية،  

 

التثقيف الصحي، تدخالت حل  

النزاعات، خطط تدخل الحضور، 

 منهج العالقات الصحية  

 

الممارسات التصالحية والمستنيرة 

للصدمات، والتخفيف اللفظي من التصعيد 

، والتوجيه، وخطة التدخل (رعاية السالمة)

في الحضور، والتدخل السلوكي المعرفي 

، وبناء (CBITS)للصدمات في المدارس 

المهارات االجتماعية والعاطفية، وورش 

عمل النجاح الطوعي في بوسطن، 

 ومجموعات الغداء

خطة التدخل في الحضور، والتدخل 

السلوكي المعرفي للصدمات في المدارس 

(CBITS) وبناء المهارات االجتماعية ،

والعاطفية، وورش عمل النجاح الطوعية 

 في بوسطن، ومجموعات الغداء

االستشارة، ودعم األزمات، 

واإلحاالت المجتمعية، والممارسات 

التصالحية والصدمة، واإلحاالت 

النجاح في  لى برنامجالطوعية إ

، وخطط الدعم األكاديمي بوسطن

الفردية، وحل النزاعات، وتقييم 

السلوك الوظيفي، وخطة التدخل 

 Fire Senseالسلوكي، وبرنامج 

 

 قابلية تطبيق المدونة :  3القسم 

 

إلى حدوث انتهاك " متعلق بالمدرسة"ألغراض المدونة، يشير مصطلح . تحكم المدونة سلوك الطالب في أي مكان متعلق بالمدرسة  ●

 : للمدونة

https://www.succeedboston.org/
https://www.succeedboston.org/
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 عندما يكون الطالب في أرض المدرسة؛ •

 أو عبر اإلنترنت؛/ أثناء التعلم عن بعد و  •

 أو برنامج ترعاه المدرسة؛/ أثناء نشاط و   •

 وسائل النقل التي توفرها المدرسة في الطريق إلى أو من نشاط مدرسي أو نشاط ترعاه المدرسة؛أثناء تواجده في  •

أو االنتظار أو الركوب في وسائل  أو انتظار وسائل النقل التي توفرها المدرسة،أثناء السير من وإلى المدرسة،   •

 النقل العام من وإلى المدرسة؛  

 أو الحرم الجامعي المفتوح؛/ ت المباني المتعددة و أثناء التنقل بين المباني للمدارس ذا •

أو وسائل التواصل االجتماعي خارج / تماشيًا مع المعايير القانونية الحالية، فإن استخداًما معينًا لإلنترنت و  •

/ المدرسة تسبب، أو من المحتمل أن يتسبب في حدوث اضطراب كبير أو تدخل مادي في األنشطة المدرسية و 

 ؛. (مثل الطالب والموظفين واإلداريين)اف ذات الصلة بالمدرسة أو األطر

قد تتضمن المخالفة التأديبية المتعلقة بالمدرسة أيًضا الظروف التي يوجد فيها دليل على حدوث سوء سلوك جسيم  •

تأثير  التي لها -على سبيل المثال، طالب تم اتهامه أو إدانته بارتكاب جناية أو شكوى جناية  -خارج المدرسة 

 . ضار كبير على الرفاهية العامة للمدرسة

 القواعد المدرسية (أ  ○

 . أو المجالس الحاكمة/ يجب الموافقة على قواعد وسياسات المدرسة الفردية من قبل مجالس إدارة المدرسة و   ■
 . BPSأو مع مدونة قواعد سلوك  BPSقد ال تتعارض القواعد المستندة إلى المدرسة مع أي منشور لمدير  ■

 التدخالت البديلة للطالب :  4القسم 

 يصف هذا القسم التدخالت البديلة التي تستهدف الطالب والتي قد يفكر فيها المدير / قائد المدرسة لدعم االحتياجات الُملّحة اللطالب. 

 

 الفصل المؤقت من الفصول الدراسية ومراكز التخطيط الطالبي  ●

والمسؤولة وتوثيقها ولكنها لم تنجح داخل الفصل الدراسي، قد تتم إحالة الطالب الذي يواجه بعد تجربة األساليب اإليجابية  ○

يمُكث الطالب في مركز التخطيط لفترة كافية فقط لمساعدته في تقييم احتياجاته الفورية . صعوبات إلى مركز التخطيط الطالبي

 . ووضع خطة للطالب إلعادة الدخول بنجاح والبقاء في الفصل
فر مركز التخطيط الفرصة للطالب للحفاظ على مهام الفصل الدراسي، ومعالجة خطة إعادة دخول الطالب، ويوفر فرصة يو  ○

 . لمركز التخطيط للتعاون مع مدرس الفصل لدعم عودة الطالب الناجحة إلى الفصل
دارس اتباع إجراءات التعليق، إذا تم يجب أن يُشّكل الفصل إلى مركز تخطيط الطالب تعليقًا داخل المدرسة، مما يتطلب من الم  ○

 . دقيقة أو حصتين دراسيتين، أيهما أقصر 90فصل الطالب لمدة 
 نظم إدارة السلوك ●

أو المدارس، / يمكن للموظفين والطالب تصميم أنظمة إدارة السلوك بشكل تعاوني للفصول واألفواج والبرامج والحافالت و  ○

 . ت والقيودبناًء على المستويات التقدمية لالمتيازا

عقود السلوك المتفق عليها، والتقييمات السلوكية الوظيفية مع التعزيز اإليجابي أو الحوافز، : تتضمن أمثلة أنظمة إدارة السلوك  ○

 . أو المقاعد المخصصة

 3اإلحالة من مؤتمر الموظف األكاديمي ●

التحدث على الفور إلى الطالب،  إذا رأى أحد أعضاء الطاقم التعليمي أو أصبح على علم بأي سلوك يثير القلق، فإننا نحثّه على  ○

أو التشاور مع / مقدم الرعاية، و / الوصي / إرسال بريد إلكتروني إلى ولي أمر الطالب / إرسال رسالة نصية / واالتصال 

مقدم الرعاية / الوصي / إذا كان ذلك مفيدًا، فقد يقترح الموظف مقابلة ولي األمر. ومناسبةقائد مدرستهم بصورة ضرورية 

 . والطالب معًا

 المؤتمر غير الرسمي لمدير المبنى  ●

                                                           
 بوسطن مدارس في للعمل والمتطوع ومقاولون شركاء أي، )العامة بوسطن مدارس في موظفًا ليس وهو، العامة بوسطن مدارس في يعمل شخًصا رأى إذا - العامة بوسطن بمدارس العاملين غير والموظفين التعليميين غير الموظفين قبل من اإلحالة 3   

 .المدرسة قائد أو/  و الدراسي الفصل وموظفي الطالب معلم تشمل قد والتي( ،  المعنيين( العامة بوسطن مدارس موظفي) موظف إلى مالحظاتهم عن الفوري اإلبالغ على تشجيعهم يتم، صلة ذا سلوك أي( ذلك إلى وما العامة
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قد يدعو قائد المدرسة أو من ينوب عنه إلى اجتماع مع الطالب أو الطالب المعنيين لمناقشة أي سلوك يثير القلق وتحديد الدعم  ○

مقدم الرعاية / الوصي / أو ولي األمر / قد يدعو قائد المدرسة أو من ينوب عنه إلى اجتماع مع الطالب و . تضاءحسب االق

 . لمناقشة أي سلوك يثير القلق وتحديد الدعم حسب االقتضاء

 . يجب أال يشارك في هذا االجتماع أكثر من طالب واحد  ○

 التعاقدات ●

 . ب لمناقشة البدائل للسلوكيات المتعلقة، وتعزيز التوقعات السلوكية، ووصف العواقبقد يُنشئ موظفو المدرسة اتفاقيات مع الطال ○
هذه العقود طوعية وهي مكتوبة لدعم سلوك الطالب أثناء تواجدهم في المدرسة، والذهاب من وإلى المدرسة، وفي وسائل النقل 

قد تشمل هذه العقود موظفين آخرين . اليوم الدراسي العادي التي توفرها المدرسة، وفي األنشطة التي ترعاها المدرسة، وأثناء وبعد

 .  مقدمي الرعاية أو المسؤولين/ األوصياء / أو اآلباء 

 

 تعديل جدول الفصل ●

بعد مكالمة هاتفية، . مقدم الرعاية بنهاية اليوم الدراسي بأي تغيير يطرأ على جدول الطالب/ الوصي / يجب إخطار ولي األمر  ○

يجب توثيق هذا التدخل في نظام معلومات الطالب المعتمد . اإلخطار كتابيًا باللغة اإلنجليزية، وكذلك باللغة المحليةيجب أن يكون 

 . BPSمن 

أو الطالب / إذا كان هناك دليل على وجود تعارض مستمر بين الطالب و  قد تحدث تعديالت على الجدول الزمني قصير المدى ○

/ إشعار للطالب وولي األمر  بعد تقديمأيام دراسية، ( 3)قد يتم تعديل الجدول الزمني قصير المدى لمدة تصل إلى ثالثة . والمعلم

 . مقدم الرعاية، والذي يجب أن يتضمن سبب التعديل المقترح/ الوصي 

مقدم الرعاية جلسة / الوصي / أيام وفقط بعد عقد المدرسة ولي األمر  3لفترة أطول من  سيكون تعديل الجدول طويل األجل   ○

 . وساطة

 

النهج البديل الذي يمنع التعليق من خالل معالجة األسباب الجذرية  وهو -للتبرعات الفردية وفريق الدعم  Succeed Boston ورش عمل  ●

 . 12-6و 5-1لتفاوتات االنضباط من خالل استخدام الممارسات الُمستدامة شموليًا وثقافيًا، ولغويًا للطالب في الصفوف 
 Succeed Boston @ the Counselling andالعمل التطوعية في ( ورش)جميع الطالب الذين يحضرون ورشة   ○

Intervention Center أثناء حضورهم ورش . يجب أن تتاح لهم الفرصة إلحراز تقدم أكاديمي في بيئة مدرستهم

العمل، يجب أن تتاح للطالب فرصة عمل المهام وكسب االعتمادات الفائتة بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، 

 . حاث والمشاريع الفائتةالواجبات المنزلية واالختبارات واالمتحانات واألب

. هو برنامج تطوعي للطالب الذين يشكل استخدامهم للمخدرات أو الكحول مصدر قلق( SUP)برنامج استخدام المواد   ○

يوفر البرنامج التثقيف والمشورة حول آثار المخدرات والكحول والسيجارة اإللكترونية، كما يوفر للطالب طرقًا بديلة 

 . م تقديم اإلحالة إلى الخدمات الخارجية حسب االقتضاءسيت. للتعامل مع اإلجهاد

 . لتوضيح خيارات الدعم الطوعي Succeed Boston يُرجى االتصال بـ ○

 

a)   بدائل التعليق -اإلجراءات التأديبية 

 
 7التعليق وفقًا للقسم تماشيًا مع التدابير التدريجية لالنضباط، يصف هذا القسم البدائل الممكنة للتعليق التي قد يفكر فيها قائد المدرسة بدالً من متابعة  

 . استبعاد الطالبتهدف هذه البدائل إلى أن تكون قائمة غير شاملة من الخيارات لزيادة الوقت الذي تقضيه في الفصل وتقليل . من المدونة
 

 (قبل أو بعد اليوم الدراسي)االحتجاز   ●
 .  يجب أن تستخدم المدارس االحتجاز كفرصة لتقديم الدعم التعليمي للطالب ○

مقدم الرعاية، باللغة المفضلة / الوصي / أو إشعار كتابي للطالب وولي األمر / أو بريد إلكتروني و / يجب تقديم مكالمة هاتفية و  ○

 . بالغهم بهذا القرار في غضون فترة زمنية معقولةفي المنزل، إل
 

 توقيت االحتجاز  ○

يجوز للطالب أن يقضي فترة احتجاز ال تزيد عن ساعة واحدة بعد المدرسة في كل يوم من أيام  -بعد اليوم الدراسي  ■

https://www.succeedboston.org/academics%23OneDayWorkshopGrades6to12
http://www.succeedboston.org/
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 . أيام دراسية( 3)احتجازه، والتي قد تصل إلى ثالثة 
قد يُطلب من الطالب الوصول مبكًرا لعدد محدد من األيام، بشرط أال يتجاوز إجمالي وقت  -قبل اليوم الدراسي   ■

 . ساعات لكل مخالفة( 3)االحتجاز ثالث 
مقدم الرعاية عبر الهاتف، يجوز للطالب قضاء احتجازه في اليوم الدراسي التالي إذا / الوصي / إذا تعذر الوصول إلى ولي األمر  ○

 . لمدرسة إشعاًرا مكتوبًا إلى المنزل مع الطالبقائد ا/ أرسل المدير 
يجب تقديم اإلخطار في غضون فترة زمنية ". الحافلة الصفراء"يجب توفير مخصص للطالب الذين يحصلون على وسيلة نقل  ○

 .  معقولة قبل االحتجاز

على الطالب العمل أو رعاية األسرة بعد  على سبيل المثال، إذا كان)بعد اليوم الدراسي مناسبة دائًما، / ال تكون االعتقاالت قبل  ○

سيُسمح للطالب بإكمال . قادة المدارس على التفكير في بدائل أخرى لخيارات االنضباط/ يتم تشجيع المديرين (. المدرسة

 . أو واجباتهم المنزلية أثناء فترة احتجازهم/ واجباتهم الدراسية و 

 

وغداء الحرم المدرسي المفتوح والتجمعات والحفالت الراقصة والرحالت الميدانية  فقدان االمتيازات اإلضافية مثل أنشطة ما بعد المدرسة  ●

 والتخرج واالحتفاالت

مدرسة مقدمي الرعاية بامتيازات ال/ األوصياء / قائد المدرسة بإبالغ جميع اآلباء / في بداية كل عام دراسي، سيقوم المدير   ○

الفردية، على سبيل المثال، التجمعات، استخدام متجر المدرسة، وجبات الغداء خارج الحرم الجامعي، تصاريح التأخير المعتمدة، 

 . قواعد زي الطالب، وما إلى ذلك، ومدى ارتباطها بالتوقعات العامة للطالب
أو الذي يغادر مبنى المدرسة أو األنشطة / المحددة هذه و كبديل للتعليق، قد يتعرض الطالب الذي يفشل في تلبية توقعات الطالب   ○

 . التي ترعاها المدرسة، بما في ذلك الرحالت الميدانية أو الحرم المدرسي دون إذن، لفقدان االمتيازات
ي األمر إلى الطالب وول( االمتيازات)لرفض امتيازات مدرسة الطالب، يجب على المدرسة إرسال إشعار كتابي بفقدان االمتيازات  ○

 . مقدمي الرعاية، باللغة المفضلة في المنزل/ الوصي / 
 . مقدم الرعاية للرحلة الميدانية/ الوصي / قد ال يكون حضور الطالب في رحلة ميدانية مشروًطا بمرافقة ولي األمر  ○
ب من امتيازات المدرسة قد يُحرم الطال.  ال يجوز للمدرسة حرمان الطالب بشكل دائم من حق المشاركة في نشاط مدرسي مستمر  ○

أسابيع في فترة التصحيح، ما لم يتم عقد جلسة استماع على ( 3)لمدة ال تزيد عن أسبوع واحد في كل مرة، أو ما مجموعه ثالثة 

 . 9.5النحو المحدد في القسم 
 . قد يطلب أحد الوالدين عقد اجتماع مع قائد المدرسة إلعادة النظر في رفض االمتياز ○

 

  (TRN 2#  راجع منشور المشرف رقم) الحرمان من وسائل النقل التي توفرها المدرسة  ●

الطالب الذين تعرض أفعالهم اآلخرين للخطر أو ستستمر في تعريض اآلخرين أو أنفسهم للخطر على وسائل النقل التي توفرها  ○

سيتم . أو من المدرسة على أساس مؤقت/ أو الحافالت المدرسية، قد يُحرمون من النقل من و  MBTAالمدرسة، بما في ذلك 

 BPSقد يُحرم الطالب من وسائل النقل فقط للسماح لـ . استخدام إبعاد طالب من الحافلة كمالذ أخير للحفاظ على سالمة الطالب

طة سالمة الحافلة التي قد تتضمن، على سبيل المثال ال والطالب ووالد الطالب أو الوصي عليه أو مقدم الرعاية بوضع خ

 .  الحصر، خطة جلوس

إذا كان أحد الوالدين أو الوصي أو مقدم الرعاية غير قادر على توفير النقل، فسيتم اعتبار هذا الفصل بمثابة تعليق خارج  ○

 . المدرسة ويجب اتباع إجراءات التعليق
 (SPE-15رقم  راجع منشور المشرف) . ماية إضافية تتعلق بالنقلقد يتمتع الطالب ذوو اإلعاقة بوسائل ح  ○

 

 

 الرد ●

مقدم الرعاية، ستقدم المدرسة إشعاًرا كتابيًا / الوصي / كجزء من ممارساتنا اإلصالحية، بعد االجتماع مع الطالب وولي األمر  ○

كما تمت ) BPSإذا كان الطالب مسؤوالً عن إصالح أو استعادة أو استبدال الممتلكات التالفة لموظف أو طالب آخر أو خاصية 

 (.  OIITالمناسبة، على سبيل المثال، المرافق أو  BPS الموافقة عليها من قبل إدارة

 . الب أو العائلة دفع المال إلصالح أو استعادة أو استبدال الممتلكاتمن الط BPSقد ال تطلب  ○

 

يوفر التعليم والمشورة لمساعدة الطالب على فهم تأثير وعواقب .  5-2للطالب في الصفوف  التطوعي Fire Senseبرنامج شراكة  ●

ستعقد ورشة العمل التي تستغرق .  لمزيد من المعلومات FSE # 2راجع . إشعال الحريق ومنع المشكالت المستقبلية المتعلقة بالحريق

   . هنا يمكن إجراء اإلحاالت.  Boston Fire Marshallو  Succeed Bostonساعتين عبر اإلنترنت مع أطباء 

https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zYXp2eHBHOFZTT2M
https://docs.google.com/document/d/0B3uV5Tndvx1zWHVhMjNMSzdkMVU/edit?usp=sharing&ouid=117506263882762995356&resourcekey=0-trS9HpYajWI1K3m165E8lA&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1Ms6pKKwVbjyrnpm6h8j8AOZV7oxAf2hO/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceCmUs7hz_diGklQccdYnvonFwiVSkcAAGl-8RX0gAFk_LcQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceCmUs7hz_diGklQccdYnvonFwiVSkcAAGl-8RX0gAFk_LcQ/viewform
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 الفصل المؤقت من الصف  5القسم 

 

 . كلما كان ذلك ممكنًا، يجب محاولة اتباع استراتيجيات آمنة وداعمة وغير إقصائية قبل اإلبعاد من الفصل

ال يجوز استبعاد أي طالب من الصف ألكثر من تسعين دقيقة أو حصتين دراسيتين، أيهما أقصر، دون تصنيف وقت الخروج من الصف   5-2

للحصول على  (SUP- 5رقم   يرجى الرجوع إلى منشور المشرف)على أنه تعليق داخل المدرسة وإطالق إجراءات الحماية القانونية 

(.  CTE)هذا ينطبق على فصول التعليم المهني والتقني (. إرشادات حول أفضل الممارسات لدعم الطالب أثناء اإلبعاد المؤقت من الفصل

 . يجب أن يعود الطالب إلى الصف بمجرد أن يتمكن من ذلك

مقدم ( / األوصياء)الوصي ( / الوالدين)عندما يتم فصل طالب من الصف، يجب على مدير المبنى أو من ينوب عنه إخطار الوالد   5-3

 . الرعاية لشرح سبب فصل الطالب من هذا الصف( أولياء)

( / الوالدين)مقابلة الوالد  الرعاية وموظفي المدرسة والطالب( أولياء)مقدم ( / األوصياء)الوصي ( / الوالدين)يجب على الوالد   ●

( 4)في األسبوع أو أربع ( 2)الرعاية إذا تم فصل الطالب من نفس الصف أكثر من مرتين ( أولياء)مقدم ( / األوصياء)الوصي 

مرات في فترة التصحيح، وضع خطة لكيفية تقديم دعم أفضل للطالب في الصف الحالي أو التفكير، جنبًا إلى جنب مع الوالدين 

 . في تغيير جدول طويل األجل للطالب( ق)مقدم الرعاية ( / األوصياء)الوصي ( / الدينالو)

مرات لكل فترة تصحيح ما لم يتم ( 4)في األسبوع أو أربع ( 2)ال يجوز إخراج أي طالب من نفس الصف أكثر من مرتين   ●

 . اتباع اإلجراءات القانونية

 

 توقعات للتعليق الدراسي   6القسم 

 

 التوقعات المتعلقة بإيقاف الطالب في الصفوف من الروضة إلى الصف الخامس  6-1

 

 الصف الثاني -يحظر فصل الطالب في الصفوف من الروضة   6-1-1

 

 : فقط عندما 5-3يمكن تعليق الطالب في الصفوف   6-1-2

 تتبع المقاطعة جميع اإلجراءات القانونية المطلوبة قانونًا، و  ●

 :  4أو موافقة مناسبة/ إعطاء إشعار و   ●

رئيس المدرسة قدًما الحتمال استبعاد الطالب من / القائد التشغيلي على أن يمضي مدير  يوافق : 5-3الصفوف   ■

 المدرسة و

تم إخطار المشرف كتابيًا بالتعليق خارج المدرسة، بما في ذلك وصف : بالنسبة للصف الثالث فقط  ●

 . المدرسةلسوء السلوك وسبب تعليق الطالب خارج 

 :  ال يجوز فرض التعليق إال على طالب الصف الثالث والخامس لألسباب التالية ■

قائد المدرسة / اعتداء الطالب على زميل في الفصل أو أحد أعضاء الطاقم التعليمي، ولدى المدير  ○

قائد المدرسة إلى أن الطالب قد يتسبب في / حقائق محددة ومفهومة حيث يخلُص مدير المدرسة 

 ر جسدي خطير لزميل في الفصل أو أحد أعضاء هيئة التدريس إذا بقي الطالب في مدرسة؛ضر

 يمتلك الطالب سالًحا خطيًرا أو مادة خاضعة للرقابة؛  ○

 سوء السلوك الجنسي؛ ○

 السلوك أو الكالم القائم على التحيز؛ أو ○

 . تكرار التنمر  ○

                                                           
 االستماع جلسة في قدًما للمضي( مصممها أو) المدرسة لقائد الموافقة تُمنح، مناسبًا ذلك كان وإذا، تأديبية استماع جلسة عقد طلب إلى المؤدية الظروف بمراجعة العمليات قائد يقوم. التعليق وسبب المزعوم للسلوك وصًفا اإلخطار يتضمن أن ويجب 4  

  .التأديبية

https://drive.google.com/file/d/1tRFRbuWfY_EVs_ev3DhvjwB67v3ucWcl/view?usp=sharing
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 ن الثالث إلى الثاني عشرالتوقعات المتعلقة بإيقاف جميع الطالب في الصفوف م  6-2

 

من مدونة قواعد السلوك  3، ستقوم المدرسة بمراجعة واتباع القسم 7قبل اتخاذ إجراء تأديبي للجرائم الموضحة في القسم .  6-2-1

والمستخدم في ذلك  BPSوتوثيق التدخالت واستراتيجيات الوقاية المستخدمة مع الطالب في نظام المعلومات المعتمدة الخاص بطالب 

 . هذه الممارسة إلزامية قبل فرض جميع االستثناءات. الوقت

قد ال تنطبق هذه .  قد ال تنطبق هذه المتطلبات في الحاالت المتعلقة بجرائم خطيرة معينة وبموافقة القائد التشغيلي المعين :  استثناء 

يواجه . ½ 37H الفصل الفرعي و 37H الفصل الفرعي 71تس العام الفصل المتطلبات عندما يواجه الطالب تعليقًا وفقًا لقانون ماساتشوس

، أو يمتلك مادة خاضعة للرقابة (7.1.1انظر )إذا ُزعم أن الطالب يمتلك سالًحا خطيًرا ( القوانين)الطالب تعليقًا بموجب هذا القانون 

 (. 7.1.4)، أو عانى من إدانة جنائية (7.1.3انظر )، ويهاجم طاقم التعليم (7.1.2انظر )

 

ن دقيقة أو حصتين دراسيتين، أيهما أقصر، فإن الفصل سيشكل تعليقًا وتتطلب عندما يتم فصل طالب من أي صف بعد تسعي  6-2-2

ينطبق هذا على عمليات الفصل التي قد .   من التعليمات البرمجية 7بدء إجراءات التعليق كنتيجة لسوء السلوك نتيجة النتهاك القسم 

 (.  CTEبرامج ) BPSتحدث في التعليم المهني والتقني برعاية 

 

 . ال يُحتسب الفصل فقط من المشاركة في األنشطة الالمنهجية أو األحداث التي ترعاها المدرسة أو كليهما كأيام تعليق  6-2-3

 . والتعلم وستؤدي إلى مهمة متدرجةللتدريس  يشمل الرحالت الميدانية أو األنشطة المدرسية المطلوبةال  هذا:  استثناء  ●

 . ال توجد مدرسة ُملزمة بتعليق الطالب   6-2-4

 

واحد خارج    يومان في اإليقاف المنزلي ويوم سبيل المثال،على )ال يجوز تعليق أي طالب مرتين عن نفس الحادث    6-2-5

 (. التعليق المدرسي عن نفس الحادث
 

 . ال يجوز أن يخضع أي طالب ألكثر من جلسة تأديبية لنفس الحادث   6-2-6
 

، يجب على مدير المبنى أو من ينوب (الطرد)أو المستبعدين من المدرسة ( التعليق)بالنسبة لجميع الطالب الموقوفين من المدرسة   6-2-7

عنه ضمان حصول الطالب على فرصة إلحراز تقدم أكاديمي خالل فترة التعليق أو االستبعاد، وتشكيل المهام، وكسب االعتمادات التي 

 . ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، الواجبات المنزلية واالختبارات واالمتحانات واألوراق والمشاريعفاتها العمل بما في 

 

ال يجوز للطالب الذين تم تعليقهم من المدرسة االلتحاق بالمدرسة أو أي أنشطة ترعاها المدرسة، بما في ذلك على سبيل المثال     6-2-8

أي محاولة للعودة إلى . أو األحداث أو األلعاب أو أي أنشطة خارج المنهج خالل فترة التعليق ال الحصر الممارسات الرياضية المدرسية

 . النشاط برعاية المدرسة قبل نهاية فترة التعليق المفروضة يمكن اعتباره تعديًا على ممتلكات المدرسة/ المدرسة أو الفعالية

ال ينطبق هذا الحظر على المشاركة في جميع األنشطة التي ترعاها المدرسة على الطالب الذين سعوا طواعية للحصول :  استثناء ●

 . Succeed Bostonعلى خدمات من 

 

 

 أسباب التعليق قصير المدى، أو التعليق طويل األمد، أو التعليق غير المحدد، أو الطرد  القسم السابع

 

ألي تعليق قصير األجل أو . المتعلقة بالمدرسة والتي قد يتعرض الطالب بسببها للتأديب وفقًا لألقسام األخرى من المدونةيصف هذا القسم االنتهاكات 

أيام  10تعليق طويل األجل أو تعليق غير محدد أو طرد مشمول في هذا القسم، يحق للطالب جلسة استماع تأديبية، والتي يجب أن تعقد في غضون 

 .  اإلبالغ عن الحادثدراسية من يوم 

، بالنسبة للتعليق طويل األمد أو التعليق إلى أجل غير مسمى أو 5بعد جلسة االستماع التأديبية، وفقا لتعميم المشرفةة رقم  •

ال يجوز فصل الطالب إال إذا قام القائد . الطرد، يجب على قائد المدرسة إرسال الفصل الموصى به إلى قائد العمليات

https://malegislature.gov/laws/generallaws/parti/titlexii/chapter71/section37h
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter71/Section37H1~2
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جعة التصرف الموصى به والموافقة والتوقيع على اإلخطار المطلوب، وتم تقديم نسخة من هذا اإلخطار التشغيلي بمرا

الرعاية باللغة اإلنجليزية وباللغة األساسية المستخدمة ( أولياء)مقدم ( / األوصياء)الوصي ( / الوالدين)الموقع إلى الوالد 

 .  في المنزل

 

   (. فقط 7.1القسم )تؤدي إلى الطرد من المدرسة لمدة تصل إلى سنة تقويمية واحدة  قدالجرائم الخطيرة التي 
 أحكام عامة للتأديب المدرسي  7-1

 

سبيل  على)حيازة سالح خطير، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، سالح ناري أو سكين أو سالح كهربائي   7-1-1

 ". السالح الخطير"للتعرف على تعريف  13-14لقسم يرجى الرجوع إلى ا(. صاعق كهربائي المثال،
 

بما في ذلك المواد الغذائية ) حيازة مادة خاضعة للرقابة بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، الماريجوانا   7-1-2

مادة "للتعرف على تعريف  11-14يرجى مراجعة القسم .  والكوكايين والهيروين( وزيوت التتراهيدروكانابينول

 ". خاضعة للرقابة
 

 . االعتداء على الكادر التعليثمي  7-1-3
 

إذا قرر مدير المبنى أن استمرار وجود الطالب في المدرسة سيكون له تأثير ضار كبير على الرفاهية  -إدانة جناية    7-1-4 

 . العامة للمدرسة
 

 : للطالب أن يخضع للتعليق إلى أجل غير مسمى نظير الجرائم التالية يجوز 

 

 الرسوم الجنائية/ الشكوى   7-2

 

ضد طالب، ووجد قائد المدرسة أن استمرار وجود الطالب سيكون (  عاًما 18أقل من أو جناية لطالب )يتم إصدار شكوى جنائية  7-2-1

 "(. شكوى جناية"للحصول على تعريف  14.22انظر القسم )له تأثير ضار كبير على الرفاهية العامة للمدرسة 

 

 (: 11-7 - 3-7األقسام )تؤدي إلى تعليق قصير األمد أو طويل األمد بما يتفق مع اإلجراءات التقدمية  قدالجرائم التالية 
 

 التهديدات/ األذى الجسدي / االعتداء والتعذيب البدني  7-3

 

 (. 3-14انظر القسم ) االعتداء على طاقم المدرسة   7-3-1 
 

 (. 38-14انظر القسم ) سوء السلوك الجنسي   7-3-2 
  
 (.  14.3انظر القسم )االعتداء على أي شخص   7-3-3 

 

االعتداء واألذى الجسدي الذي يتسبب في إصابة جسدية، إال عندما يُعتقد بشكل معقول أن تصرفات الطالب ضرورية لحماية   7-3-4

 . المقدمةفي األدلة ( أو من ينوب عنه)نفسه أو نفسها وفقًا لما يحدده قائد المدرسة 

 

العاطفية لآلخر للخطر من خالل استخدام القوة أو التهديد بالقوة التي يتم توصيلها / تعريض السالمة الجسدية أو الصحة العقلية   7-3-5

. بأي وسيلة بما في ذلك اإليماءات المكتوبة أو المنطوقة أو الجسدية أو من خالل استخدام التكنولوجيا أو أي وسيلة إلكترونية

من هذه الجريمة التهديدات بالقوة التي يتم إجراؤها من خالل فعل صريح، يتم التعبير عنه بأي وسيلة، مما يجعل الضحية تتض

، والكتابة على الجدران، والتهديدات (28-14انظر القسم ) في حالة خوف من التعرض إلصابة جسدية وشيكة، والمضايقة 

 . ة، منطوقة، أو من خالل استخدام التكنولوجيا أو أي وسيلة إلكترونيةمكتوب: األخرى التي يتم إرسالها بأي وسيلة

  

 . تعريض سالمة اآلخرين للخطر بإشعال النار أو محاولة إشعالها  7-3-6 
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نشر مقطع فيديو     أو/ أو التحريض على القتال، أو بالنشر و / تشجيع القتال الجسدي من خالل تنظيم و   7-3-7 

 . تأثير ضار على الرفاهية العامة للمدرسة   الجسدي، إذا كان للتشجيع المذكور أثر كبيرأو صورة للقتال 

تشكل انتهاًكا لهذا     ال يجوز مشاركة مقطع فيديو أو صورة لمشاجرة جسدية مع مسؤول المدرسة:  استثناء   

 . القسم من المدونة

 

 استخدام معقولحيازة أسلحة نارية وأسلحة خطرة وأشياء ليس لها  7-4 

 

 : قد تؤدي الجرائم التالية إلى تعليق قصير األجل أو طويل األجل بما يتفق مع التدابير التصاعدية
 

 يوًما دراسيًا خالل عام دراسي أكاديمي، 90إلى تعليق ما ال يزيد عن ( 14.23انظر القسم )قد يؤدي حيازة أي سالح ناري   7-4-1

 . على أن يحدده مدير المبنى

، والذي يتم استخدامه (32-16انظر القسم )، أو شيء ليس له استخدام معقول (13-14انظر القسم )حيازة سالح خطير   7-4-2

 . أو في نشاط ترعاه المدرسة/ بطريقة تهديدية في المدرسة و 

، أو أي شيء ليس (13-14انظر القسم )حيازة أي سكين أو سالح خطير محظور بموجب القانون، بخالف السالح الناري   7-4-3

 (. 34-14انظر القسم )له استخدام معقول 

 ([. 34-14انظر القسم )استخدام أي شيء بطريقة خطيرة أو تنطوي على تهديد   7-4-4

 (. 34-14انظر القسم )حيازة شيء ليس له استخدام معقول   7-4-5
 

 التنمر والتسلط عبر اإلنترنت 7-5 

 

 SSS-(18المشرفة، تعميم 8-14انظر القسم ) التسلط عبر اإلنترنت/ التنمر 7-5-1

 

  السلوك القائم على التحيز وسوء السلوك الجنسي  7-6

 

  :(EQT-6حتى  EQT-1 يُرجى الرجوع إلى تعاميم المشرفة من) يجب اإلبالغ عن المخالفات التالية إلى مكتب حقوق الملكية  

 

  .(EQT-2 انظر تعميم المشرفة)السلوك القائم على التحيز  7-6-1 

 

 (. 38-14انظر القسم )ارتكاب أفعال سوء السلوك الجنسي   7-6-2

 

العرق، اللون، العمر، اإلعاقة، الجنس، الهوية ) ارتكاب أعمال مضايقة تتعلق بالعضوية الفعلية أو المتصورة في فئة محمية    7-6-3

 (. الجنسية، الدين، األصل القومي، النسب، الثأر، التوجه الجنسي، الجينات، الوضع العسكري، أو التشرد 

 

 . أو مسيئة/ أو معادية للمثليين بطريقة مستمرة و / أو عرقية و / استخدام إهانات عنصرية و  7-6-4
 

 حيازة واستعمال الكحول والتبغ والمواد المحظورة األخرى  7-7

 

توزيع أو حيازة أي مادة خاضعة للرقابة موصوفة أو غير موصوفة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر المواد   7-7-1

األفيونية أو العقاقير المخدرة أو العقاقير المهلوسة أو األمفيتامينات أو الباربيتورات أو الماريجوانا المشروبات الكحولية أو 

 . الفة بمثابة إعاقة للرفاهية العامة وسالمة الطالب والموظفين اآلخرين في المدرسةتعتبر المخ  . المسكرات من أي نوع

 

يُحظر استخدام منتجات التبغ، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر السجائر اإللكترونية والمخدرات ومنتجات السجائر   7-7-2

.   درسة أو أثناء التنقل في وسائل النقل التي توفرها المدرسةاإللكترونية في ممتلكات المدرسة أو في األنشطة التي ترعاها الم

  .(HWD-06 انظر تعميم المشرفة) (أ) 29 الفقرة من قانون ماساتشوستس العام، 270الفصل 

https://docs.google.com/document/u/0/d/1TVM2LepbmJSiSo0zNeRcpdVQ9UYolm1vb8TlAoYe0e8/edit
https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zYUxWR0pOVjJwYXM
https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zYUxWR0pOVjJwYXM
https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zYUxWR0pOVjJwYXM
https://www.mass.gov/info-details/mass-general-laws-c270-ss-29
https://www.mass.gov/info-details/mass-general-laws-c270-ss-29
https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zNnpLNnN5aWVtUGc
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الفصل  ؛(ب) 29 الفقرة من قانون ماساتشوستس العام 270الفصل  يحظر توزيع أو استخدام منتجات السجائر اإللكترونية  7-7-3

 . 6 الفقرة من قانون ماساتشوستس العام، 270

 

 السرقة والتخريب  7-8

 

 . الخاصةالمحاولة بالقوة أو التهديد باستخدام القوة لسرقة الممتلكات  7-8-1 
 

 . إتالف أو سرقة المدرسة أو الممتلكات الخاصة، بما في ذلك التالعب بسجالت المدرسة 7-8-2
 

 

 (البريد اإللكتروني)االستخدام غير المقبول للشبكات، بما في ذلك منصات اإلنترنت والبريد اإللكتروني   7-9
 

إلى فقدان امتيازات اإلنترنت، امتيازات البريد  العامة بوسطن مدارسقد تؤدي االنتهاكات التالية لسياسة االستخدام المقبول في :  استثناء

 . أو االنضباط/ اإللكتروني و 

 

 . استخدام اإلنترنت ألي نشاط غير قانوني أو تجاري 7-9-1 
 

استخدام اللغة يسبب أو يحتمل أن يتسبب / أو استخدام لغة مسيئة في بيئة مدرسية، إذا كان إرسال المعلومات / إرسال معلومات و  7-9-2

 . في اضطراب كبير أو يتداخل ماديًا مع عمل المدرسة
 

 سوء السلوك األكاديمي 7-9-3

 

االئتمان ورقم الضمان االجتماعي، الكشف عن معلومات شخصية عن شخص آخر، مثل العنوان ورقم الهاتف وأرقام بطاقات  7-9-4

 . وما إلى ذلك

 

 . BPSالعبث بأي نظام إلكتروني في  7-9-5
 

 . تعديل أو حذف أو إتالف الملفات أو البيانات الخاصة بمستخدم آخر 7-9-6 
 

يمكن اعتبار هذا   .BPSأو أثناء التواجد على خادم  BPSمشاركة أو إرسال رسائل أو صور جنسية صريحة باستخدام معدات  7-9-7

 . 28 الفقرة،272 . الفصلبما ينتهك قانون ماساتشوستس العام نشر المواد اإلباحية دون السن القانونية أو الثانوية
 

 اضطرابات أخرى  7-10

 

 . التواجد في جزء من مبنى المدرسة أو أراضي تعتبر محظورة على الطالب  7-10-1
 

 . الخروج من مبنى المدرسة، واألنشطة التي ترعاها المدرسة، بما في ذلك الرحالت الميدانية أو الحرم المدرسي بدون إذن  7-10-2
/ و (( أ) 3القسم  انظر ( ) وما إلى ذلك  أي الحضور في األحداث الالمنهجية،)قد يؤدي هذا االنتهاك إلى فقدان االمتيازات :  استثناء  

 . أو االنضباط

 

السماح ألي شخص بالدخول أو العودة غير المصرح به إلى مبنى المدرسة، والذي يتضمن دعم األبواب المفتوحة، بقصد تجنب   7-10-3

 . بروتوكوالت السالمة المدرسية
 

دخول أو المنع أو محاولة المنع، من خالل الفعل الجسدي، التشغيل اآلمن ألي جزء من أي مدرسة، على سبيل المثال، منع   7-10-4

 . خروج أي مبنى مدرسي أو ممر أو غرفة لمنع وصول اآلخرين
 

https://www.mass.gov/info-details/mass-general-laws-c270-ss-29
https://www.mass.gov/info-details/mass-general-laws-c270-ss-29
https://www.mass.gov/info-details/mass-general-laws-c270-ss-6
https://www.mass.gov/info-details/mass-general-laws-c270-ss-6
https://www.mass.gov/info-details/mass-general-laws-c270-ss-6
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartIV/TitleI/Chapter272/Section28
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartIV/TitleI/Chapter272/Section28
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartIV/TitleI/Chapter272/Section28
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartIV/TitleI/Chapter272/Section28
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartIV/TitleI/Chapter272/Section28
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وهذا يشمل االستخدام المتكرر . التسبب عمدًا في اضطراب كبير أو التدخل المادي في تشغيل المدرسة أو تعليم الطالب اآلخرين 7-10-5

 SUP- 9.غير المصرح به للهواتف الخلوية بما يتفق مع تعيمم المشرفة 

  
 . التهديد بقنبلة 7-10-6

 

 .  اإلبالغ عن إنذار حريق كاذب/ سحب اإلنذار  7-10-7

 

 .(¾ 37H والفقرة 37Hالفقرة  من قانون ماساتشوستس العام 71الفصل الطارئ )الجرائم بموجب الفصل   8القسم 

 

 : فقط إذا تم استيفاء المتطلبات األربعة التاليةرئيس المدرسة بفصل الطالب بشكل طارئ / في حاالت نادرة، قد يقوم مدير 

 واتهم الطالب بارتكاب مخالفة تأديبية؛   .1

 ويشكل استمرار وجود الطالب في المدرسة خطًرا على األشخاص أو الممتلكات، أو يعطل ماديًا وجوهريًا ترتيب المدرسة   .2

 ورئيس المدرسة، ال يوجد بديل متاح للتخفيف من الخطر أو االضطراب؛ / في حكم مدير  .3

 . تضع المدرسة أحكاًما مناسبة لسالمة الطالب ونقله  .4

 

/ يجب أن يُمنح الوالدان . المدرسة بعد يوم الفصل في حالة الطوارئ من( 1)يوًما واحدًا ال يجوز أن تتجاوز عملية الفصل في حاالت الطوارئ  

يجب أن تعقد جلسة االستماع التأديبية في اليوم التالي بعد الفصل، ما لم . مقدم الرعاية فرصة لجلسة استماع خالل هذا الوقت( / األوصياء)الوصي 

يجب أن يكون الموقف الذي أدى إلى الفصل الطارئ موجودًا حتى تستمر عملية . مقدمو الرعاية تأجيلها ليوم واحد/ األوصياء / يطلب الوالدان 

لالطالع على اإلجراءات واإلشعارات المطلوبة لعمليات الفصل في حاالت (  SUP-5 راجع منشور المشرف.  )الفصل الطارئ في اليوم الثاني

 .   الطوارئ

 

 . BPSنظام معلومات الطالب  في" BPS فييجب استخدام النظام الشامل إلزالة تسجيل الخروج من حاالت الطوارئ 
 

 االستئناف على التعليق قصير األمد وطويل األمد  9القسم 

من هذا القانون له الحق في االستئناف إلى المشرفة أو  7-10-7 - 3-7أي طالب تم إيقافه لفترة قصيرة أو طويلة من المدرسة وفقًا لألقسام  ●

الرعاية طلب تمديد ( أولياء)مقدم ( / األوصياء)الوصي / يجوز للوالدين . أيام من تاريخ التعليق( 10)من ينوب عنها في غضون عشرة 

 . أيام تقويمية( 7)واحد لجلسة االستئناف لمدة تصل إلى سبعة 
مقدم ( / األوصياء)الوصي ( / الوالدين)أيام دراسية من فرض التعليق، يجوز للطالب أو والديه ( 10)في غضون عشرة  ○

 . الرعاية تقديم طلب استئناف إلى مسؤول جلسة المشرفة( أولياء)

أيام ( 7) الرعاية طلب تمديد واحد لجلسة االستئناف لمدة تصل إلى سبعة( أولياء)مقدم ( / األوصياء)الوصي / يجوز للوالدين   ○

 . تقويمية

 

 المناشدات في حاالت التعليق والطرد غير المحددة  10القسم 

من هذا القانون له الحق في االستئناف أمام المشرف  2-7 - 1-7أي طالب تم تعليقه أو طرده من المدرسة إلى أجل غير مسمى وفقًا لألقسام  ●

 . ( ½37H أوالفقرة 37H الفقرةمن القانون العام لوالية ماساتشوستس  71انظر الفصل )
مقدم ( / األوصياء)الوصي ( / الوالدين)أيام دراسية من فرض التعليق، يجوز للطالب أو والديه ( 10)في غضون عشرة  ○

 . الرعاية تقديم طلب استئناف إلى المشرفة( أولياء)

أيام ( 7)الرعاية طلب تمديد واحد لجلسة االستئناف لمدة تصل إلى سبعة ( أولياء)مقدم ( / األوصياء)الوصي / يجوز للوالدين   ○

 . تقويمية

 

 تفريغ السجالت والكشف عنها  11القسم 

 

ة اتهم أو مسؤول االستئناف أن الطالب لم يرتكب مخالف/ رئيس المدرسة، بعد المراجعة، بالتشاور مع قائد العمليات و / إذا قرر مدير   ●

https://malegislature.gov/laws/generallaws/parti/titlexii/chapter71/section37h
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter71/Section37H3~4
https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zUUhPNC0tNmxycGs
https://www.iorad.com/player/1552939/Entering-Emergency-Removal-in-Aspen%23trysteps-1
https://malegislature.gov/laws/generallaws/parti/titlexii/chapter71/section37h
https://malegislature.gov/laws/generallaws/parti/titlexii/chapter71/section37h1~2
https://malegislature.gov/laws/generallaws/parti/titlexii/chapter71/section37h1~2
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يجب على ضابط .  بارتكابها، فحينئذ  ستشير جميع اإلشارات إلى الحادث واإلجراءات التأديبية سيتم شطبها على الفور من سجل الطالب

الرعاية والطالب كتابيًا أنه سيتم محو هذه السجالت ( أولياء)مقدم ( / األوصياء)الوصي ( / الوالدين)جلسة االستماع إبالغ الوالدين 

الطرد من سجل الطالب، / يجب أن يؤدي اإليقاف أو االستئناف الذي تم رفضه بسبب أخطاء إجرائية إلى شطب أيام التعليق .  نهائيًا

يجب على ضابط جلسة . ولكن سيحدد مسؤول جلسة االستماع إلى أي مدى ستتم إزالة اإلشارات اإلضافية إلى الحادث من سجل الطالب

 . الرعاية والطالب كتابيًا أنه سيتم محو هذه السجالت نهائيًا( أولياء)مقدم ( / األوصياء)الوصي ( / الوالدين)ن االستماع إبالغ الوالدي

ال يجوز لموظفي المدرسة اإلفصاح لمؤسسات التعليم ما بعد الثانوي عن أي أجزاء من سجل الطالب تتضمن معلومات حول حاالت  ●

ال يجوز ألي موظف .  درسة أو الفصل أو الطرد أو أي انتهاك تأديبي أو سوء سلوك آخراإليقاف في المدرسة أو اإليقاف خارج الم

بالمدرسة، بما في ذلك مستشاري الكلية أو التوجيه، اإلفصاح عن أي معلومات تتعلق بالتاريخ التأديبي للطالب أو مناقشتها مع أي 

  .(LGL-07 انظر تعميم المشرفة)قانون مؤسسة للتعليم ما بعد الثانوي ما لم يكن ذلك مطلوبًا بموجب ال

 

 الطالب ذوي اإلعاقة  12القسم 

 

 . لمدونةيتمتع الطالب ذوو اإلعاقة بحقوق إضافية في اإلجراءات القانونية الواجبة لتلك الحقوق الموضحة في هذه ا ●

 : يشير مصطلح الطالب ذو اإلعاقة إلى أي طالب ○

 لديه برنامج تعلم فردي، ■

 ،504لديه خطة   ■

 يتم تقييمه حاليًا لخدمات التربية الخاصة،  ■

 مقدم الرعاية تقييًما للتعليم الخاص،/ األوصياء عليه / التمس والداه / الذي طلب   ■

مقدم الرعاية عن قلقه كتابيًا للموظفين المشرفين أو اإلداريين بأن الطالب بحاجة إلى تعليم / الوصي / أعرب والداه   ■

 أو/ خاص والخدمات ذات الصلة، و 

 . حول من أعرب موظفو المدرسة أو المنطقة التعليمية عن مخاوف محددة بشأن نمط السلوك مباشرة إلى المشرفين  ■

مدير المدرسة أو من ينوب عنه تحديد ما إذا كان الطالب / ب معاق، يجب على مدير المدرسة قبل الشروع في جلسة استماع تأديبية لطال ●

لمعايير وإجراءات عقد  ESP-15 انظر تعميم المشرفة"( )MDR)"المعاق يحق له حضور اجتماع فريق يسمى مراجعة تحديد المظهر 

 (. MDRاجتماعات 

أوالً، هل كان . ، فيجب أن يجتمع فريق التعليم الخاص للطالب لإلجابة على سؤالينMDRإذا كان الطالب مؤهالً للحصول على   ○

لفشل المنطقة السلوك المعني ناتًجا عن إعاقة الطالب أو كانت له عالقة مباشرة وجوهرية بها؟ ثانيًا، هل كان السلوك نتيجة 

 التعليمية في تنفيذ برنامج التعلم الفردي للطالب؟

 . ال يجوز فصل الطالب من ذوي اإلعاقة أو طرده إذا قرر فريق الطالب أن اإلجابة على أي من هذين السؤالين هي نعم  ○

في ظروف معينة وخطيرة، بغض النظر عن قرار فريق الطالب، يمكن وضع الطالب في إعداد التعليم البديل  :  استثناء  ■

  (SPE-15 انظر تعميم المشرفة)يوًما تقويميًا  45المؤقت لمدة تصل إلى 

أيام ( 10)للطالب ذوي اإلعاقة خالل أي فترة تعليق تستمر ألكثر من عشرة "( FAPE)"ر التعليم العام المناسب والمجاني يجب توفي ●

 . دراسية إما متتالية أو تراكمية

 التعميم والتوزيع  13القسم 

 

. العامة بوسطن مدارسالتي تحكم سلوك جميع طالب  العامة بوسطن مدارسهذه المدونة هي الوثيقة الوحيدة للقواعد واللوائح الخاصة ب            
تَُحل هذه المدونة من المدونة محل جميع القواعد المستندة إلى المدرسة وجميع اإلصدارات السابقة من مدونة قواعد السلوك الخاصة 

 . تسري هذه المدونة عند الموافقة عليها من قبل لجنة مدرسة بوسطن. العامة بوسطن مدارسبـ
 

 

 التعريفات  14 القسم

 

 : كما هو مستخدم في هذه المدونة، يكون للكلمات التالية المعاني الموضحة أدناه
 

https://drive.google.com/drive/folders/1s2IfAUDOhXwKIPoIUKVKVsv_7JOkPAGU
https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zWEx6YloyWk1zTlE
https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zWEx6YloyWk1zTlE
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تشير إلى خطة اإلقامة التي تم تطويرها للطالب الذي تم تحديد أنه يعاني من إعاقة على النحو المحدد في القسم :   504خطة   14-1

هو التأكد من عدم استبعاد أي فرد لديه إعاقة مؤهلة والتي  504الغرض من خطة   . 1973من قانون إعادة التأهيل لعام  504

تحد بشكل كبير من نشاط أو أكثر من أنشطة الحياة الرئيسية من المشاركة في أو رفض فوائد أو رفض نفس المستوى من 

 . الوصول إلى أي تعليم أو نشاط مدرسي، أو مبنى المدرسة كطالب غير معاقين

 

أو ممارسات غير شريفة أو غير عادلة أو ممارسة ( طرق)استخدام أو محاولة استخدام طريقة :   ء السلوك األكاديميسو   14-2

بوسائل تشمل، على سبيل المثال ال الحصر، الغش أو ( األكاديميين)مستخدمة للحصول على ميزة في األكاديمية ( ممارسات)

 . التطبيقات/ السرقة أو انتهاك حقوق النشر أو االستخدام غير المصرح به لمواقع حل المشكالت 

 

 

لضمان استخدام الطالب والموظفين في مدرسة  BPSسياسة  : سياسة االستخدام المقبول للشبكات، بما في ذلك اإلنترنت   14-3

BPS ولوجيا المملوكة للمدرسة للوصول إلى الشبكة بطريقة مسؤولة وقانونية وأخالقيةللتكن . 

 

المحاولة أو التهديد إللحاق األذى الجسدي بشخص آخر لديه القدرة الحالية على القيام بذلك ويكون لدى الضحية  : االعتداء  14-4

عادة ما يشار إلى الهجوم المكتمل  . اتصال جسدييرتكب االعتداء دون . خوف أو تخوف معقول من األذى الجسدي الفوري

 . على أنه اعتداء جسدي
 

خطة التي وضعتها  فريق التعلم الخاص بناًء على معلومات تم  (: BSIP)خطة التدخل للدعم السلوكي   14-5

 . لبالحصول عليها من تقييم السلوك الوظيفي والثانية تستخدم لتحديد ومعالجة األسباب المؤدية للسلوك الطا

 

بناًء على خصائص تمايز فعلية أو أي إجراء تم اتخاذه أو أي بيان ساخر يتم إجراؤه  : السلوك القائم على التحيز  14-6

بما في ذلك عرق الشخص أو لونه أو أصله القومي أو أصله أو مظهره الجسدي أو وضعه األكاديمي أو  متصورة،

جيناته، الحالة العسكرية  ،عرقه أو دينه أو جنسه أو توجهه الجنسي أو هويته الجنسية أو مظهره، اإلعاقة، العمر

باالرتباط مع الحالة االقتصادية، التشرد، أو  الحسية،اإلعاقة الجسدية أو التنموية أو النشطة، حالة الحمل أو األبوة، 

 . شخص لديه أو يُنظر إليه على أنه يتمتع بواحدة أو أكثر من هذه الخصائص

 

المعروف سابقًا باسم مركز بارون للتقييم ) في مركز اإلرشاد والتدخل Succeed Boston العامة بوسطن مدارس  14-7

استشارية وصنع القرار وبناء المهارات االجتماعية والعاطفية للطالب الذين ارتكبوا برنامج يقدم خدمات (: واالستشارة

 .  انتهاكات قابلة للتطبيق لقانون سلوك

 

المدير، رئيس : الشخص المسؤول في المقام األول عن تنفيذ إدارة سياسة المدرسة في مبنى المدرسة : مسؤول المبنى  14-8

 . مدرسة، أو  مدير البرنامج

 

يستخدم نمط، قد يكون حادثًا خطيًرا واحدًا، يستخدمه طالب واحد أو أكثر أو أحد أعضاء طاقم  : التسلّط اإللكتروني/ التنمر   14-9

  : المدرسة تعبيًرا مكتوبًا أو لفظيًا أو إلكترونيًا أو فعاًل جسديًا أو إيماءة أو أي مزيج منها موجه عند الضحية و

  معنوي للضحية أو يلحق الضرر بممتلكات الضحية؛يتسبب في ضرر جسدي أو ( 1) ●
 وضع الضحية في حالة خوف معقول من إلحاق األذى بها أو إلحاق الضرر بممتلكاتها؛( 2) ●

على سبيل المثال، إذا كان السلوك يخلق اختالاًل حقيقيًا أو متصوًرا في القوة )يخلق بيئة معادية في المدرسة للضحية ( 3) ●

  ؛(الموظفينأو / بين الطالب و 
  ينتهك حقوق الضحية في المدرسة؛ أو( 4) ●
  . يعطل ماديًا وجوهريًا عملية التعليم أو التشغيل المنظم للمدرسة( 5) ●
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، والذي يشير إلى التنمر من خالل استخدام التكنولوجيا أو أي اتصال إلكتروني، بما في التنمر، التسلط عبر اإلنترنتيشمل 

الحصر، البريد اإللكتروني أو االتصاالت عبر اإلنترنت أو الرسائل الفورية أو وسائل التواصل ذلك على سبيل المثال ال 

  : يجب أن يشمل التسلط عبر اإلنترنت أيًضا. االجتماعي
 إنشاء صفحة ويب أو مدونة يفترض فيها منشئ المحتوى هوية شخص آخر؛ أو( 1) ●

  محتوى أو الرسائل المنشورة؛ أوانتحال شخصية شخص آخر عن علم باعتباره مؤلف ال( 2)  ●
التوزيع بالوسائل اإللكترونية لالتصال إلى أكثر من شخص واحد أو نشر مادة على وسيط إلكتروني يمكن الوصول ( 3) ●

  إليها من قبل شخص واحد أو أكثر؛ و
 . ي تعريف التنمرف( 5)إلى  (1)أن يؤدي التوزيع أو النشر إلى إنشاء أي من الشروط المذكورة في البنود من ( 4) ●

 

يُحظر االنتقام من شخص يبلغ عن التنمر أو يقدم معلومات أثناء التحقيق في التنمر أو يشهد واقعة تنمر أو لديه معلومات 

 (. SSS-18#  تعميم المشرفة رقم انظر. )من هذا القانون 3-6-7موثوقة عن التنمر بموجب القسم 

 

وتم منحه حقوق اتخاذ القرارات "  التحقق من مقدم الرعاية اإلفادة الخطية من" الفرد الذي أكمل : مقدم الرعاية  14-10

 . القانونيين عليه( األوصياء)الوصي / الطبية والتعليمية لفترة زمنية محدودة من قبل والد الطالب 

 

 . ج من القانون العام لوالية ماساتشوستس94الفصل  أي عقار أو مادة مدرجة في: للرقابة مادة خاضعة  14-11
 

شيء أو جهاز يستخدم بطريقة خطرة أو مهددة، مثل أقالم الرصاص، والمساطر، ومعاول الشعر،  أو عنصر : شيء خطير  14-12

 . وما إلى ذلك

 

سالح، أو جهاز، أو أداة، أو مادة، أو شيء، حي أو غير حي، يُستخدم أو قادر على التسبب في الوفاة  : سالح خطير  14-13

   : يشمل مصطلح السالح الخطير، على سبيل المثال ال الحصر. أو اإلصابة الجسدية الخطيرة

 سالح ناري محمل أو غير محمل؛ ●

 بندقية ضغط الهواء أو بندقية الهواء؛ ●

 الخنجر المدجج أو الخنجر أو جهاز أو صندوق يتيح سحب سكين بشفرة قفل في وضع مغلق؛ ●

 سكين الباليستية، أو أي سكين بشفرة قابلة للفصل يمكن دفعها بأي آلية؛ ●

 سكين ديرك، أي سكين به نصل ذو حدين، أو سكين تبديل؛ ●

 المقبض؛ سكين به جهاز تحرير تلقائي للزنبرك يتم بواسطته تحرير الشفرة من ●

المقالع أو مسدس النفخ أو العوامة أو المفاصل المعدنية أو المفاصل من أي مادة يمكن استخدامها لنفس االستخدام مع  ●

 نفس التأثير أو تأثير مشابه للمفاصل المعدنية؛

كون من أو عصي الكونغ فو، أو أي سالح مشابه يت( klackersالمعروف أيًضا باسم )، قوس حديقة الحيوان  ننشاكو ●

 عودين من الخشب أو البالستيك أو المعدن متصالن في أحد طرفيه بطول حبل أو سلسلة أو سلك أو جلد؛

 شوريكن، أو أي شيء شبيه بالنجمة المدببة يهدف إلى إيذاء شخص عند رميه؛ ●

صنوع من أي طوق يد مصنوع من الجلد الذي يحتوي على مسامير أو نقاط أو دبابيس معدنية أو أي جهاز مشابه م ●

 أي مادة أخرى أو سلسلة أو مادة مماثلة مثقلة بمعدن أو مادة أخرى ويتم ارتداؤها باليد؛

● manrikigusari أو طول مشابه من السلسلة ذات نهايات مرجحة؛ 

 ؛({رذاذ الفلفلالعنصر النشط في }رذاذ بعض النباتات الفليفلة ) OC أيرش مادة كيميائية،  ●

  (مثل مسدس الصعق أو مسدس الصعق الكهربائي)سالح كهربائي من أي نوع  ●
 

إن تقييم ما إذا كان عنصر ما سالًحا . بوصة 2سكين جيب ذات نصل يقل عن " سالح خطير"ال يجوز أن يتضمن مصطلح 

قائد المدرسة، بالتشاور مع قائد التشغيل، في ضوء الحقائق / خطيًرا كما هو محدد هنا هو تحديد يخضع لتقدير المدير 

 . روفوالظ
 

أي من االثنين إلى الجمعة، باستثناء مفتوحة، أي يوم عندما تكون المكاتب اإلدارية في مدارس بوسطن  : أيام العمل   14-14

 . أيام العطل الرسمية، والدولة، ومقاطعة

 

https://docs.google.com/document/d/1TVM2LepbmJSiSo0zNeRcpdVQ9UYolm1vb8TlAoYe0e8/edit?usp=sharing
https://www.mass.gov/files/documents/2016/08/ul/caregiverauthorizationaffidavitform.pdf
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXV/Chapter94C
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 . أي يوم : اليوم، التقويمي  14-15
 

ما لم يُنص على خالف ذلك، فإن . أي يوم تكون فيه المدرسة في جلسة ويطلب من الطالب الحضور : اليوم، الدراسي  14-16

 ". أيام المدرسة"أو " اليوم الدراسي"في هذه المدونة تعني " األيام"أو " اليوم"اإلشارات إلى 

 

مساعد رئيس / دير المساعد الم)شخص تم تعيينه خصيًصا من قبل مدير المبنى أو المشرف للعمل مكانه  : المكلف  14-17

المدرسة، عميد الطالب، المنسق الميداني المجتمعي، منسق المناخ بالمدرسة، فريق دعم الطالب، التعليم الخاص وخدمات 

 . للوفاء بمتطلبات هذه المدونة( الطالب المنسق، وما إلى ذلك

 

للطالب الذين يواجهون إبعادًا مدرسيًا معينًا نتيجة إلجراءات الحماية القانونية التي يحق تشير إلى  : العملية المستحقة  14-18

    .(SPE-15 وتعميم المشرفة SUP-5 انظر تعميم المشرفة) تأديبية الحصول عليها

 

والمكلفين بشكل مباشر أو غير مباشر  BPSأو الموظفين الذين تم التعاقد معهم من قبل  BPSجميع موظفي  : طاقم التعليم  14-19

. المسؤولين عن ضمان امتثال المقاطعة لقانون االنضباط في المدارس الحكومية BPSبتعليم الطالب وجميع موظفي 

يشمل الطاقم التعليمي على سبيل المثال ال الحصر القادة التشغيليين والمشرفين التربويين واألكاديميين وعمداء الطالب 

ومديري ومنسقي التربية الخاصة  رؤساء المدارس المساعدين/ رؤساء المدارس ومديري المدارس المساعدين / ومدراء 

ال يجوز أن يشمل الطاقم التعليمي طاقم الحراسة أو . والمدرسين والمتخصصين في الصحة السلوكية والمساعدين المهنيين

 . طاقم الكافتيريا

 

من ( 1)اإلبعاد المؤقت المفروض لمدة ال تزيد عن يوم الحادثة المزعومة ويوم إضافي واحد  : اإلزالة في حالة الطوارئ  14-20

وجودها يشكل خطًرا مستمًرا / وجوده  وكانقد يتم فرضها عندما يُزعم أن الطالب قد ارتكب جريمة قابلة للتعليق . المدرسة

 وهويوجد بديل متاح للتخفيف من الخطر أو التدخل،  والعلى األشخاص أو الممتلكات أو للتدخل في العملية التعليمية، 

 . كذلك مستحيل بسبب سلوك الطالب في تزويد الطالب بإشعار وجلسة قبل الطرد الطارئ

 

الطرد يعني إخراج الطالب من مباني المدرسة واألنشطة الصفية المنتظمة واألنشطة المدرسية ألكثر من تسعين  : الطرد  14-21

يوًما دراسيًا، إلى أجل غير مسمى أو بشكل دائم، كما هو مسموح به بموجب قانون والية ماساتشوستس العام الفصل ( 90)

 : أجل من½ 37H أو 37H ، الفقرة71

 حيازة سالح خطير أو  ●

 حيازة مادة خاضعة للرقابة؛ أو ●

 االعتداء على أحد أعضاء الهيئة التعليمية؛ أو ●

فيما يتعلق بهذه الجناية، شكوى جنائية أو جنحة أو جناية أو إدانة، أو الحكم أو االعتراف بالذنب في محكمة قانونية  ●

إذا قرر مدير المدرسة أن استمرار وجود الطالب في المدرسة سيكون له تأثير ضار كبير على الرفاهية العامة 

 . للمدرسة

  
في حالة الحدث، يشار إلى هذه الوثيقة . وثيقة اتهام صادرة عن محكمة تتهم فردًا بارتكاب جناية جنائية : شكوى جنائية  14-22

 . أنها شكوى جنوحعلى 

 

من قانون  18الباب أي مما يلي، على النحو المحدد في القانون الفيدرالي للمدارس الخالية من األسلحة، : السالح الناري  14.23

 :      921الواليات المتحدة الفقرة رقم 

 صمم أو يمكن تحويله بسهولة لطرد قذيفة بفعل مادة متفجرةأي سالح سيتم أو م •

 أو مستقبل أي سالح موصوف أعاله؛ •

https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zUUhPNC0tNmxycGs
https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zWEx6YloyWk1zTlE
https://malegislature.gov/laws/generallaws/parti/titlexii/chapter71/section37h
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter71/Section37H1~2
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/921
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/921
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 أي كاتم صوت أو عازل للسالح الناري؛ •

 : أي غاز متفجر أو حارق أو سام •
 قنبلة؛ •

 قنبلة يدوية؛ •

 أونصات؛( 4)صاروخ به شحنة دافعة تزيد عن أربع  •

 أونصة لغم أو جهاز مشابه؛صاروخ به شحنة متفجرة أو حارقة تزيد عن ربع  •

أي سالح يمكنه أو يمكن تحويله بسهولة إلى طرد مقذوف بفعل مادة متفجرة أو مواد دافعة أخرى، وله أي ماسورة بقطر  •

 أكثر من نصف بوصة؛

أي مجموعة من األجزاء المصممة أو المعدة لالستخدام في تحويل أي جهاز إلى أي جهاز مدمر موصوف في المثالين  •

 . السابقين مباشرة، والتي يمكن من خاللها تجميع جهاز مدمر بسهولة
 

التعليم اإللكتروني الخاصوالخدمات ذات الصلة بما يتفق مع األحكام   :( FAPE)التعليم العام المناسب المجاني   14-24

المصاحبة لها، والتي تلبي معايير ، واللوائح . وما يليها 1400من قانون الواليات المتحدة  20المنصوص عليها في الباب 

 . التعليم المحددة بموجب القانون أو التي وضعتها اللوائح الصادرة عن إدارة التعليم االبتدائي والثانوي في ماساتشوستس

 

تقييم السلوك الذي أجراه أعضاء فريق التعليم الخاص، الذي يساعدهم في وضع  (: FBA)التقييم الوظيفي السلوكي   14-25

أيام ( 10)يجب أن يتم ذلك في غضون عشرة . راتيجيات السلوكية المناسبة لمعالجة سلوك الطالب في المستقبلاست

 . مقدم الرعاية/ المسؤول / دراسية من استالم موافقة ولي األمر 

 

الشخص أو مظهره أو سلوكه المرتبط بنوع الجنس، سواء كانت الهوية أو المظهر أو السلوك  هوية: الهوية الجنسانية  14-26

قد يتم إظهار . المرتبط بالجنس مختلفة أم ال عن تلك المرتبطة تقليديًا بفيزيولوجيا الشخص أو الجنس المحدد عند الوالدة

ل المثال ال الحصر، التاريخ الطبي، والرعاية أو العالج الهوية المرتبطة بالجنس من خالل تقديم أدلة بما في ذلك، على سبي

يتم االحتفاظ  -للهوية المرتبطة بالجنس، والتأكيد المتسق والموحد للهوية المرتبطة بالجنس، أو أي دليل آخر على أن الجنس

لجنس لن يتم تأكيدها بالهوية ذات الصلة بصدق كجزء من الهوية األساسية للشخص؛ بشرط، مع ذلك، أن الهوية المتعلقة با

 (. [7، القسم 4 الفصلقانون ماساتشوستس العام انظر)ألي غرض غير الئق 

 

  . الشخص مسؤول قانونًيا عن الطالب وقد يتخذ قرارات تعليمية نيابة عن الطالب المذكور : الوصي  14-27

 

أي سلوك أو أسلوب للشروع في أي منظمة طالبية، سواء على الممتلكات العامة أو الخاصة، مما يعرض  : المعاكسات  14-28

 قانون والية ماساتشوستس العام انظر)للخطر عمدا أو بتهور على الصحة البدنية أو العقلية أي طالب أو أي شخص آخر 

 .(CMR 33.03 603 و ،19-17 الفقرة ،269 الفصل

 

محاكمة، والذي يتم تقديمه في / بيان شفوي أو مكتوب من قبل شخص ال يدلي بشهادته في جلسة استماع  : الشائعات  14-29

 . المؤكدة في البيان( األمور)المحاكمة إلثبات حقيقة األمر / جلسة االستماع 

 

 . وفأي جهاز يبدو بشكل معقول مثل سالح ناري ويهدف إلى وضع الضحية في حالة خ : سالح ناري زائف  14-30
 

أيام ( 10)نوع من اجتماع فريق برنامج التعلم الفردي، الذي يتم عقده خالل عشرة :  (MDR)مراجعة تقرير التصريح   14-31

دراسية من الفصل الموصى به للطالب المعاق والذي من شأنه أن يشكل تغييًرا في تنسيب الطالب، حيث يجب على فريق 

كان السلوك الذي يعمل كأساس لما إذا كان التأديب ناتًجا عن، أو كان له عالقة مباشرة برنامج التعلم الفردي تحديد ما إذا 

 . وجوهرية، بإعاقة الطالب أو ما إذا كان السلوك المعني هو النتيجة المباشرة للفشل في تنفيذ برنامج التعلم الفردي للطالب

 

عادة بالغرامة أو العقوبة أو المصادرة أو الحبس في مكان آخر جريمة أقل خطورة من الجناية ويُعاقَب عليها  :  الُجنحة  14-32

https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleI/Chapter4/section7
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleI/Chapter4/section7
https://malegislature.gov/laws/generallaws/partiv/titlei/chapter269/section17
https://malegislature.gov/laws/generallaws/partiv/titlei/chapter269/section17
https://malegislature.gov/laws/generallaws/partiv/titlei/chapter269/section17
https://malegislature.gov/laws/generallaws/partiv/titlei/chapter269/section17
https://malegislature.gov/laws/generallaws/partiv/titlei/chapter269/section17
http://www.doe.mass.edu/lawsregs/603cmr33.html?section=03
http://www.doe.mass.edu/lawsregs/603cmr33.html?section=03
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 . غير سجن الوالية

 

بموجب قوانين ولوائح الوالية والقوانين الفيدرالية، الطالب الذي لم يتم  : غير مؤهل بعد للحصول على التعليم الخاص  14-33

تحديده ليكون مؤهالً لتعليم ذوي االحتياجات الخاصة والخدمات ذات الصلة، والذي شارك في سلوك ينتهك مدونة قواعد 

الب ذوي اإلعاقة إذا كان لدى يجوز للطالب الذي يتمتع بهذه الحالة تأكيد أي من وسائل الحماية المقدمة للط. السلوك

لديها معرفة بالطالب المعاق إذا، قبل  BPSسيتم اعتبار أن . المدرسة سبب لالعتقاد بأن الطالب قد يكون طالبًا معاقًا

الطالب عن قلقه ( أولياء)مقدم ( / األوصياء)الوصي ( / الوالدان)السلوك الذي تسبب في اإلجراء التأديبي، أعرب الوالد 

أو الموظفين اإلداريين أو معلم الطفل، أن الطفل يحتاج إلى تقييم تعليمي خاص، أو أن المعلم أو  BPSإلى مشرفة  كتابيًا

غيره من العاملين بالمنطقة قد أعربوا عن مخاوف محددة بشأن نمط السلوك الذي أظهره الطالب مباشرة إلى مساعد 

لديها معرفة بالطالب المعاق إذا لم  BPSلن يتم اعتبار أن   . نالمشرف على التعليم الخاص أو لموظفي اإلشراف اآلخري

الطالب بتقييم التعليم الخاص، أو رفض خدمات التعليم ( أولياء)مقدم ( / األوصياء)الوصي ( / الوالدان)يسمح الوالد 

  .(SPE-15 انظر تعميم المشرفة)الخاص، أو عندما تم تقييم الطالب وتقرر أن الطالب لم يكن من ذوي اإلعاقة 

 

أي شيء ال تكون هناك جدوى معقولة من وجوده في المدرسة، بما في ذلك؛ على  : األشياء ذات االستخدام غير المعقول  14.34

 سبيل المثال، على)سبيل المثال ال الحصر، أي سكين ال يُعرف بأنه سالح خطير، السالح الكهربائي، أدوات المخدرات 

الحظ أنه بموجب .  شر ليزر، حجر، طوب، بندقية زائفة، ألعاب نارية، أو مؤ(المطاحن، وأوراق اللف، أنابيب الشيشة

 (4الفقرة  2الفصل  1999انظر الباب . )قانون المدينة، ال يُسمح باستخدام مؤشرات الليزر في المباني المدرسية

 

 . أو والد الطالب/ والدة و  : ولي األمر  14-35

 

بعد تجربة األساليب اإليجابية والمسؤولة وتوثيقها وفشلها داخل الفصل الدراسي، يمكن إحالة  : مركز التخطيط   14-36

يبقى الطالب في مركز التخطيط لفترة كافية فقط لمساعدته في تقييم . الطالب المشاكس إلى مركز تخطيط الطالب

لطالب للحفاظ على مهام الفصل يوفر مركز التخطيط الفرصة ل. السلوك الحالي ووضع خطة لسلوك أكثر مسؤولية

يجب أن يشكل الفصل إلى مركز .  الدراسي ويوفر الدعم لموظفي المدرسة لتطوير وتنفيذ خطة متابعة للطالب

نظًرا ألن . دقيقة أو فترتين دراسيتين، أيهما أقصر 90تخطيط الطالب تعليقًا داخل المدرسة إذا تم فصل الطالب لمدة 

المدرسة، فإنه يتطلب إشعاًرا وجلسة استماع وفرصة لتحقيق تقدم أكاديمي واستخدام سلوك  الفصل يشّكل تعليقًا داخل

 . بديل غير إقصائي

 

رئيس المدرسة لمجتمع / تشير إلى الخطط الفريدة التي وضعها مدير :  خطة خدمة التعليم على مستوى المدرسة  14-37

أيام دراسية متتالية، سواء داخل  10مدرستهم لضمان أن الطالب الذين تم طردهم أو تعليقهم من المدرسة ألكثر من 

يجب أن تتضمن الخطة، على سبيل المثال ال الحصر، نظاًما . المدرسة أو خارجها، لديهم فرصة لتحقيق تقدم أكاديمي

عتمادات الفائتة عن الواجبات المنزلية واالمتحانات واالمتحانات واألوراق للطالب لتعويض المهام وكسب اال

 . والمشاريع

 

عملية مشاركة أو إرسال رسائل أو صور جنسية صريحة إلكترونيًا، عادةً عبر أجهزة  : الرسائل الجنسية   14-38

إرسال الرسائل النصية نشًرا  يمكن اعتبار.  الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة أو األجهزة اإللكترونية األخرى

يتضمن ذلك أيًضا  . 28، القانون العام لوالية ماساتشوستس، الفقرة 272الفصل  لمواد إباحية للطالب ينتهك

أو على منصات وسائل التواصل / مشاركة أو إرسال رسائل أو صور جنسية صريحة عبر اإلنترنت و 

 . االجتماعي خارج اليوم الدراسي التقليدي والتي تعطل األداء الطبيعي لليوم المدرسي

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zWEx6YloyWk1zTlE
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartIV/TitleI/Chapter272/Section28
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يشمل سوء السلوك . محبّذ ذي طبيعة جنسيةأي سلوك غير مرغوب فيه أو قسري أو جبري أو غير  : سوء السلوك الجنسي    14-39

الجنسي أيًضا أي فعل جنسي ضد شخص آخر غير قادر على إعطاء الموافقة، إما بسبب عجزه العقلي أو البدني المؤقت أو 

على أنها اتفاق واضح ونشط وإذن لالنخراط في أي شكل من أشكال االتصال  يتم تعريف الموافقة  . الدائم أو ألنه قاصر

البادئ في االتصال الجنسي هو المسؤول عن الحصول على . الجنسي اللفظي أو غير اللفظي أو النشاط مع شخص آخر

الموافقة طوعية يجب أن تكون . يمكن ألي طرف سحب الموافقة في أي وقت. الموافقة قبل االنخراط في أي اتصال جنسي

ال يمكن . وقد ال تكون صالحة إذا تعرض الشخص لتهديدات عاطفية أو نفسية أو جسدية أو سمعة أو مالية أو ترهيب أو إكراه

افتراض أن الموافقة على االنخراط في نشاط جنسي واحد، أو الموافقة السابقة على االنخراط في نشاط جنسي معين، تشكل 

ال يمكن إعطاء الموافقة بشكل . نشاط جنسي مختلف أو االنخراط مرة أخرى في نشاط جنسي موافقة على االنخراط في

  . صحيح من قبل شخص عاجز أو دون سن السادسة عشرة

  
قد يشمل سوء السلوك الجنسي األفعال اإلجرامية، مثل هتك العرض والضرب أو االغتصاب أو اإلساءة أو االعتداء بقصد 

 . ي أعمال قد تكون إجرامية إلى سلطات إنفاذ القانونسيتم إحالة أ. االغتصاب
 

 : قد تشمل أمثلة سوء السلوك الجنسي، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي
 

  اللمس الجنسي غير المرغوب فيه؛ ●
االتصال الجنسي غير التوافقي الذي يحدث خالل ساعات المدرسة أو خارج المدرسة، داخل أو خارج المدرسة، بما في  ●

  العنف في المواعدة؛ذلك 
 تجنيد أو نقل أو الحصول على أو توفير طالب من أي جنس لغرض الجنس؛ ●

 اإليحاءات الجنسية، سواء كانت تتضمن اللمس أم ال؛ ●

 طلبات الخدمات الجنسية؛ ●

 آلخرين؛العرض الجنسي المهين للعاطفة، بما في ذلك اللمس أو المداعبة أو اإليماءات أو اللمس غير المناسب للذات أو ل ●

التحرش بالتراضي أو المداعبة أو اللمس الجنسي أو ممارسة الجنس على ممتلكات المدرسة أو في أي نشاط ترعاه  ●

  المدرسة؛
 النكات أو اإلشارات الجنسية؛ ●

 التعليقات المتعلقة بجسم الطالب أو النشاط أو التوجه الجنسي للطالب؛ ●

نسيًا أو المهينة جنسيًا أو القائمة على الصور النمطية الجنسية أو التوجه الشتائم المسيئة أو األلفاظ النابية الموحية ج ●

 الجنسي؛

  ؛(مثل إرسال الرسائل الجنسية)عرض أو توزيع رسومات أو صور جنسية صريحة أو مواد أخرى بأي شكل  ●
  ى أو الطعام؛اإلتجار بالشباب ألغراض جنسية، مثل التجنيد أو النقل أو استغالل قاصر مقابل المال أو المأو ●
 ؛ أوBPSالنشاط الجنسي بين الطالب في المدرسة، أو أي مبنى يتم فيه إجراء أعمال  ●

 . التصرفات اللفظية أو غير اللفظية أو الجسدية األخرى ذات الطبيعة الجنسية ●
 

دراسية أو أقل ويتم إجراؤه أيام ( 3)أي تغيير في الجدول الزمني للطالب لمدة ثالثة  : تعديالت الجدول الزمني قصير األجل  14-40

قلل من االتصال بين الطالب والمعلم أو بين الطالب وطالب آخر حيث يوجد دليل على وجود تعارض مستمر  من أجل

مقدمي الرعاية بحلول نهاية اليوم بأي تغيير يطرأ على جدول الطالب / األوصياء / يجب إخطار أولياء األمور  . بينهما

 . ل حيز التنفيذ بحلول اليوم الدراسي التاليوالذي من المقرر أن يدخ

 

عند مالحظة أو إدراك أي حوادث سلوكية، يجب على أعضاء هيئة  : مؤتمرات العدالة اإلصالحية التي تركز على الطالب  14-41

يُتوقع من الموظفين األكاديميين التشاور .  التدريس محاولة حل المشكالت قبل اإلحالة إلى مدير المبنى أو من ينوب عنه

مقدمي الرعاية عبر الهاتف أو عن / األوصياء / بشكل خاص مع الطالب في أقرب فرصة، وعقد مؤتمر مع الوالدين 

مقدم ( / األوصياء)الوصي ( / الوالدين)يجوز للموظف األكاديمي أو الطالب دعوة الوالد .  طريق المراسالت الخطية

على )يجب أن يكون المؤتمر مع الطالب والموظف في وقت أو مكان أو طريقة مالئمة للطرفين .  الرعاية للحضور( أولياء)

يجب إعالم مسؤولي المدرسة بمثل هذه المؤتمرات وتوثيق أي محاوالت لعقد اجتماعات في (. ، مكالمة جماعيةسبيل المثال
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 .      BPSنظام معلومات الطالب المعتمد من 

 

حظ أحد أعضاء هيئة التدريس أن الطالب يعاني، فإن الخطوة األولى هي أن يتحدث الموظف إلى الطالب على انفراد إذا ال

(. األوصياء)الوصي / الطالب ( أولياء)إرسال بريد إلكتروني إلى والد / إرسال رسالة نصية / في أقرب فرصة ثم االتصال 

 . يقترح الموظف مقابلة ولي األمر والطالب معًاإذا كان ذلك مفيدًا، فقد . الرعاية( ق)مقدم / 

 

أو حقوق اإلجراءات القانونية / يمكن للطالب الذين لديهم أي مخاوف تتعلق بصوت الطالب و : للطالب LEDمؤتمرات    14-42

يجب أن يُعقد المؤتمر في وقت مناسب، .  أو حقوق الطالب األخرى طلب اجتماع مع مسؤول المبنى أو من ينوب عنه/ و 

بناًء على طلب .  لكل طالب يشارك BPSفي الوقت والمكان المالئمين للطرفين، وأن يتم توثيقه في نظام معلومات الطالب 

( ءأوليا)مقدم ( / األوصياء)الوصي ( / الوالدين)الطالب، أو وفقًا لتقدير مدير المبنى أو من ينوب عنه، يمكن دعوة الوالد 

 .  يجب أن يكون مديرو المبنى على دراية بمثل هذه المؤتمرات ونتائجها.  الرعاية إلى المؤتمر

 

التي يتم تنظيمها  العامة بوسطن مدارسجميع المعلومات المتعلقة الطالب االحتفاظ بها في أي شكل من  : سجالت الطالب  14-43

 .(LGL-7المشرفةانظر تعميم )على أساس اسم الطالب أو في الطريقة التي يستطيع الطالب أن تحدد بشكل فردي 

 

قة تنطوي على تأخر في النمو أو أي ضعف فكري أو حسي أو عصبي أو الطالب الذي، بسبب إعا: اإلعاقة الطالب ذو  14-44

عاطفي أو تواصل أو جسدي أو تعليمي محدد أو إعاقة صحية أو مزيج منها، يكون غير قادر على التقدم بشكل فعال في 

ات صلة أو التعليم العادي و يتطلب خدمات تعليمية خاصة، بما في ذلك طالب في سن المدرسة ال يتطلب سوى خدمة ذ

خدمات ذات صلة إذا كانت الخدمة أو الخدمات المذكورة مطلوبة لضمان قدرة الطالب على الوصول إلى مناهج التعليم العام 

يشمل هذا المصطلح الطالب الذين لم يتم تحديدهم على أنهم طالب التربية (. FAPE)وتلقي تعليم عام مناسب مجاني 

  . الخاصة، على النحو المحدد أعاله

 

دقيقة، بشكل تراكمي، أو  90أو األنشطة الصفية العادية التي تتجاوز / إخراج الطالب من مبنى المدرسة و  : اإليقاف  14-45

على التعليق قصير األمد والتعليق طويل األمد، داخل المدرسة " التعليق"ينطبق .  حصتين دراسيتين في يوم واحد

 .  وخارجها، ما لم ينص على خالف ذلك

عاًما أو أقل أو  15أيام دراسية لطالب يبلغ من العمر ( 3)ال يجوز أن يتجاوز التعليق الفردي قصير المدى ثالثة  ●

 .  عاًما أو أكثر 16أيام دراسية لطالب يبلغ من العمر ( 5)خمسة 

 . أيام دراسية متتالية أو تراكمية( 10)التعليق طويل األمد هو فصل ألكثر من عشرة  ●

 

استبعاد طالب من األنشطة الصفية العادية، ولكن ليس من مبنى المدرسة، لمدة ال تزيد عن عشرة  : التعليق، داخل المدرسة   14-46

يُعتبر .  أيام دراسية تراكمية، بسبب مخالفات متعددة أثناء العام الدراسي( 10)أيام دراسية متتالية، أو ألكثر من عشرة ( 10)

أيام متتالية أو تراكمية بمثابة تعليق طويل األجل ألغراض اإلجراءات ( 10)تجاوز عشرة التعليق داخل المدرسة الذي ي

 . القانونية واالستئناف وإعداد التقارير

 

 : تعليق يمكن فرضه عندما : التعليق غير محدد المدة  14-47

 ؛( عاًما 18أقل من أو تهمة جنائية عن جناية لطالب )متهًما بشكوى جناية ( عاًما أو أكبر 18)يكون  الطالب   ●

إذا قرر مدير أو رئيس المدرسة التي التحق بها الطالب أن استمرار وجود الطالب في المدرسة سيكون له تأثير ضار  ●

فصل في إذا تم تعليق الطالب بموجب هذا القسم، فسيظل التعليق ساريًا حتى يتم ال  . كبير على الرفاهية العامة للمدرسة

بمجرد الفصل في شكوى الجناية التي تعمل .  قضية الجناية أو حلها، والتي قد تمتد إلى ما بعد العام الدراسي الحالي

من هذا القانون، إذا كان  1-7 كأساس للتعليق غير المحدد، يجوز لمدير المدرسة المضي قدًما في الطرد بموجب القسم
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 (.  ½ 37Hالفقرة ، 71الفصل ية ماساتشوستسانظر القانون العام لوال)ذلك مناسبًا 

 

في إشارة إلى التعليم الخاص، هناك مجموعة من األفراد المسؤولين عن وضع وتنفيذ خطة التعليم الفردي  : الفريق  14-48

يمكن ويجب أن تختلف عضوية الفريق اعتمادًا على االحتياجات التعليمية . على مستوى المدرسة( IEP)الطالب 

 : عادة ما يشمل المشاركون. للطالب الفرديين

 مدرس الفصل •

 (COSE)مدير المدرسة أو من ينوب عنه  •

 مقدمو الرعاية أو األوصياء القانونيون، وإذا كان ذلك مناسبًا، الطالب/ األوصياء / اآلباء  •

موظفو الدعم اآلخرون في المدرسة والمنطقة إذا كانوا قد شاركوا في تقييم نقاط قوة الطالب واحتياجاته، أو  •

 . الفرديسيشاركون في تقديم برنامج التعلم 

ال يجوز عزل أي طالب خارج الفصل ألكثر من تسعين دقيقة أو حصتين دراسيتين، : من الصف الدراسي الفصل المؤقت  14-49

أيهما أقصر، دون تصنيف وقت الخروج من الفصل على أنه تعليق داخل المدرسة وتفعيل إجراءات الحماية القانونية 

  .(SUP-5المشرفةميم انظر تع)من المدونة  5الموضحة في القسم 

األخرى التي تسمح لألفراد باستنشاق النيكوتين أو عقاقير  األجهزة استخدام السجائر اإللكترونية أو:  السجائر اإللكترونية   14-50

، كبخار بدالً من استنشاق النيكوتين أو األدوية األخرى عن طريق امتصاص نهاية K2أو  CBDأو  THCأخرى مثل 

 (.  29القسم  270قانون ماساتشوستس العام، الفصل  .   )سيجارة مشتعلة، األنابيب، أو أي جهاز تدخين آخر
 

 . "األسلحة النارية" ، 22-16، و"األسلحة الخطيرة" 13-16انظر  : األسلحة 14-51

 

 

 (مع روابط: )أدخل صفحة من الموارد اإلضافية

 بمجرد موافقة سام - COCمرفقات 

MTSS 

 دعم الطالب

 BPSدليلك إلى 

 دليل موارد مقاطعة سوفولك للخدمات

 

: فيرجى تزويده بالتعاميم التالية للمشرفإذا طلب شخص ما نسخة ورقية من هذا المستند، 

 

 SPE-15 تعميم المشرفة .1

 TRN-2 تعميم المشرفة .2

 SUPT-18 عميم المشرفةت .3

 FSE-06 تعميم المشرفة .4

 SUP-5 تعميم المشرفة .5

 EQT-6حتى   EQT- 1 تعاميم المشرف .6

 HWD-06 تعميم المشرفة .7

 SUP- 9المشرفةتعميم  .8

 LGL-07 تعميم المشرفة .9

 SSS-18تعميم المشرفة .10

 SAF-3و  SAF- 1تعميم المشرفة   .11

 سياسة جديدة فيما يتعلق بإعداد ومشاركة تقارير الحوادث ومعلومات الطالب األخرى .12

 جهاز نداء واحد - لإلحالة Succeed Bostonجهة اتصال  .13

https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter71/Section37H1~2
https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zUUhPNC0tNmxycGs
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/device
https://www.mass.gov/info-details/mass-general-laws-c270-ss-29
https://www.bostonpublicschools.org/familyguide
https://fenwayhealth.org/wp-content/uploads/SCDAOCOVID-19FINAL.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zWEx6YloyWk1zTlE
https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zYXp2eHBHOFZTT2M
https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zUUhPNC0tNmxycGs
https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zWjFQRmMtMENkSlE
https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zUUhPNC0tNmxycGs
https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zYUxWR0pOVjJwYXM
https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zNnpLNnN5aWVtUGc
https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zUUhPNC0tNmxycGs
https://drive.google.com/drive/folders/1s2IfAUDOhXwKIPoIUKVKVsv_7JOkPAGU
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استخدام مادة جديدة   .14

 

 

 


