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 إخطار جلسة تأديبية:

 رسالة إخطار باالستبعاد الطارئ
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 اسم المدرسة: 

 التاريخ: 

< Name nieo cuGnie ai  > 

<Address ieo cuGnie ai P > 

  

 ___________________:السيدu السيدة_________

 

  _________________________________________________ ، قام ابنك u ابنتك 20يؤسفني أن أبلغكم أنه بتاريخ _______________، ___

 لمدارس بوسطن الحكومية لألسباب التالية: القواعد السلوكيةبانتهاك القسم )األقسام( ______________ من 

 ___________________________________________________________________________________________________  p 

ئ ألن وجود الطالب يشكل خطرا مستمراً على األشخاص أو الممتلكات أو يتعارض مع العملية من هذه القواعد، أصدرت قراراً باالستبعاد الطار 8p1وفقاً للقسم 

  pالتعليمية، وليس هناك بديل متاح للتخفيف من الخطر أو التعارض 

__________________________________________________________________ pسبب االستبعاد هو______________________ 

____________________________________________________________________________________________________p 

pبموجب القانون، قد تكون هذه جريمة يعاقب عليها بالحرمان المؤقت من الدراسة 

ساعة____________ صباحاً أو مساءاً بالمدرسةp ، ال20لقد تقرر عقد جلسة للنظر في هذه المسألة بتاريخ ___________________________، _____

ر أعاله، فقد أوصي بما يلي:يجب عليك أنت وابنك u ابنتك حضور هذه الجلسة الرسميةp  خالل جلسة االستماع، إذا ثبت أن ابنك u ابنتك قد انتهك القانون كما هو مذكو

  الحرمان من الدراسة لمدة _____ يوم  

      ز االستشارات والتدخل لمدة _____ يوماإلحالة إلى مرك  

 حتسب من أي تعليق إضافي مفروض بعد هذه الجلسة.ي خالل فترة التعليق الطارئ يجب أنالوقت الذي يتم قضاؤه خارج المدرسة 

قانونيةp  وسيتم توفير يحق لك إحضار محام أو مستشار لجلسة االستماع وتقديم أدلة إضافية وشهود عيانp يرجى االطالع على القائمة المرفقة لوكاالت الخدمات ال

pابنتك u لديك الحق في االطالع على سجالت ابنك  pجميع الوثائق أو األدلة ذات الصلة عند الطلب 

 إذا كانت هناك حاجة لوجود مترجمp سوف يتم توفير مترجم

إذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك التنازل عن حقك في جلسة رسمية للتعليق على المدى القصير، وقبول 

توصيتي باإلجراءات التأديبية )المذكورة أعاله(، شريطة التوقيع على استمارة التنازل المرفقة وإعادته 

ك u ابنتك، سيكون لديك الحق في الطعن على قراري لدى لي في المدرسةp  إذا تم تعليق دراسة ابن

أو االتصال بمكتب المدير  MA 02119شارع واشنطن، روكسبري،  2300مكتب مدير االستماع في 

( أيام من صدور قرار المدرسةp  يمكنك طلب تمديد لهذه 10خالل عشرة ) 617-635-9050على رقم 

 ( أيام تقويميةp  7دة تصل إلى سبعة )لم مرة واحدة فقط المهلة الزمنية المحددة

 

إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذه الجلسة، أو إذا كنت ترغب في ترتيب موعد آخر ووقت 

 p______________________ لالستماع، الرجاء االتصال بي فوراً على 

 

دولة الجلسة إذا لم تحضر هذه الجلسة ولم تتصل بالمدرسة إلعادة ترتيب موعد آخر، سيتم إعادة ج

 ساعة من التاريخ والوقت المحدد أعالهp 48خالل 

 

 مع خالص التقدير، 

 

 مدير المدرسة 

  هذا إقرار باستالم

pهذا اإلخطار بجلسة تأديبية 

  ____________________________ التوقيع

  _____________________________ االسم

 الصلة 

  ____________________________ بالطالب

  ____________________________ التاريخ 

ة ابنكu ابنتكp وإعادتها إلى مدرس نسخةيرجى التوقيع على 

 pاحتفظ بالنسخة األخرى في سجالتك 

 وشكراً 
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