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2020 
 January 2 ................... All teachers and paras PD day
 January 6 ....................... Students return from recess
 January 20 ...................M.L. King Jr.  Day: No school
 February 17 .................... Presidents’ Day: No school
 February 18-21 ..............February Recess: No school
 February 24 ................... Students return from recess
 April 10 ................................Good Friday: No school
 April 20 ................................Patriots’ Day: No school
 April 21-24 ........................ Spring Recess: No school
 April 27 .......................... Students return from recess
 May 25 .............................. Memorial Day: No school
 June 5 (or day 170) ..................... Last day for seniors
 June 18 (or day 179) ..........Early release for students
 June 19 (or day 180) ...... Last day of school if no days  

are lost due to cancellations, early release for students.
  June 26 is the 185th day required for calendar 

purposes.

2019
 August 6-7 ...................... New Leader Development
 August 13-16 .................August Leadership Institute
 August 20 ......................... Teacher Summer Institute
	August 19 ........... Dever Elem.: New teachers report
	August 21 ... Dever Elem.: Returning teachers report
	August 21 ........Up Academies:  Boston, Dorchester, 

and Holland, all grades − first day of school
 August 22-23 .. English Learner Summer Symposium
 September 2 ...........................Labor Day: No school
 September 3-4 ........... All teachers and paras report
 September 5 ............Students in grades 1-12 report,  

including grade 1 in ELCs and EECs 
 September 9 .............. Kindergarten students report,

including EECs, ELCs, and special ed.
 October 14 ......................Columbus Day: No school
 November 11.....................Veterans’ Day: No school
 November 27 .....Early release for students and staff
 November 28-29 ... Thanksgiving Recess: No school
 December 23 - January 3 ...Winter Recess: No school

2019–2020 DISTRICT CALENDAR

Extenuating circumstances and/or inclement weather may necessitate changes to the calendar during the year. 
Visit www.bostonpublicschools.org/calendar for current information.
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2019
Aug. 10 .........Eid al-Adha
Sep. 29-Oct. 1 ................. 

Rosh Hashanah
Oct. 8-9 ........ Yom Kippur
Oct. 27-31 .............Diwali
Nov. 28 .......Thanksgiving
Dec. 22-30 .......Hanukkah
Dec. 25 ............Christmas
Dec. 26 - Jan. 1 ..Kwanzaa

2020 
Jan. 1 ...... New Year’s Day
Jan. 6 .... Three Kings Day
Jan. 25 ....Lunar New Year
Feb. 26 ..Ash Wednesday 
Apr. 8-16 ............Passover
Apr. 10 .........Good Friday
Apr. 12 ...................Easter
Apr. 19 .. Orthodox Easter
Apr. 22 .............Earth Day
Apr. 23 ...Ramadan begins 
May 10 ........Mother’s Day
May 23 ............. Eid al-Fitr
June 21 ........ Father’s Day
July 3 ..Independence Day 

(observed)
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العمل الفني الخاص بالغالف
  ؛ تحت إشراف Alexandra Nguyen و ، Annabelle Ahearn ، Elainny Guzman ، Shanice Milfort :الفنانون

Jessica Pietrowicz.
 تم تصميم المشروع التعاوني للتلوين لجعل الطالب يبدون فهمهم للقيمة، وهو عنصر الفن الذي يصف نطاق الظالم إلى النور ضمن األشكال. قد تم
 تحدي الطالب إلظهار األضواء الخافتة واألضواء البارزة داخل الوان الشمع لجعلها تبدو ثالثية األبعاد. كان العمل الجماعي ضرورًيا وكان هذا هو

.أول مشروع جماعي تناولته هذه الفئة هذا العام. كان الطالب فخورين بالنتيجة

 هذا الكتيب متوفر باللغة العربية، والكريولية، والصينية، واإلنجليزية، والفرنسية، والكريول الهايتية، والبرتغالية،
.والصومالية، واإلسبانية، والفيتنامية

 يلخص هذا الكتيب العديد من القوانين والسياسات واألنظمة والممارسات المهمة لطالب
Boston Public Schools BPS)) وأولياء أمورهم وأوصياءهم. ليس المقصود به أن 

 .يكون دلياًل كاماًل لجميع القوانين والسياسات المتعلقة بالطالب وأولياء األمور
تخضع القوانين الفيدرالية وقوانين الوالية، والسياسات واللوائح والممارسات الخاصة ب

Boston Public Schools، علی مستوى المقاطعة والمدرسة، للتغيير. ربما تكون بعض 
.المعلومات قد تغيرت منذ طباعة الدليل في يوليو 2019
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جدول المحتويات
......................................................... سياسة االتصاالت 2 
......................................................... رسالة من المشرف 3
......................................... استخدام التكنولوجيا في المدرسة 4
8-5........................................ :ميثاق أولياء األمور والطالب

!يرجى التوقيع واإلعادة
........................................................ مدونة السلوك 9-11
.................................................... دليل الخدمات لألسر 12
... الجدول الزمني للسنة الدراسية 2020-2020 داخل الغالف األمامي
.................................. والتقارير المدرسية داخل الغالف الخلفي

قم بزيارة ،Boston Public Schools لعرض الدليل الكامل لـ
BostonPublicSchools.org/domain/2171

12-6.............................................. شراكة األسرة/المدرسة
23-13..................................................... التقييم والترقية
27-24.................................................... البرامج الخاصة
39-28.................................................... خدمات للطالب

............................................ خدمات الغذاء والتغذية 37
................................................................ النقل 38

BPS ....................................................40-55 سياسات
........................................................... مدونة السلوك 43
................................................ متطلبات اإلقامة للطالب 47
 48......................................................... تسجيل المدرسة
60-56.......................................... المزيد من الموارد لألس
............................ I والباب (ESSA) قانون كل طالب ينجح 56
....................................................... متعلمو اإلنجليزية 60

المؤسسات التي توفر التدريب ألولياء األمور
63-61................................................... والتطوير المهني
Boston Public Schools ......................64-68 الدليل إلى

سياسة االتصاالت
 ولجنة مدارس ،Boston Public Schools يقع على عاتق
 والمدير العام، ،(Boston School Committee) بوسطن

 وجميع الموظفين المركزيين، وموظفي المدرسة، مسؤولية
 التواصل بدقة في الوقت المناسب مع األسر والطالب والزمالء
 والشركاء والمجتمع. التواصل المستمر أمر ضروري لتطوير

 واستدامة الشراكات المنزلية/المدرسية/المجتمعية الفعالة ولتحسين
.التحصيل الدراسي للطالب

 Boston School) وتؤكد لجنة مدارس بوسطن
Committee) هذه المبادئ:

 األسر والمواطنون لهم الحق في معرفة ما يحدث في مدارسهم •
.العامة

 مسؤولية ضمان إبقاء الجمهور BPS يتحمل جميع موظفي •
.على اطالع منهجي كاف

 من Boston Public Schools يستفيد موظفو وأسر •
 .تحسين عمليات تبادل المعلومات—اإليجابية والسلبية

 يجب أن تعكس االتصاالت الكتابية والشفوية من المدارس •
 بدعم جميع األطفال واألسر، مع التركيز BPS والموظفين التزام

.على تحصيل الطالب من خالل التعليم والتعلم عالي الجودة

 يجب أن يكون التواصل الفعال متبادل: ينبغي على المدارس •
 والمكتب المركزي إيجاد طرق لالستماع إلى وجمع المدخالت

 من األسر والطالب والمجتمع، واالستجابة بلغة واضحة
.وموجزة

 يجب على جميع وسائل االتصاالت أن تظهر انعكاًسا وحساسيًة •
 وتكون حرة خالية من التحيز ،BPS للتنوع في أسر وموظفي

 فيما يتعلق بالنوع أو العرق أو اللغة أو التعليم أو الدخل أو الجنس
.أو الدين أو التوجه الجنسي أو اإلعاقة

 إلى BPS يجب إرسال استفسارات وسائل اإلعالم المتعلقة بـ •
.مكتب االتصاالت

 للمزيد من المعلومات حول
:سياسة االتصاالت

bostonpublicschools.org/domain/1884، 
 السياسات واإلجراءات: دوريات المشرف “، ثم انقر فوق“

.قسم االتصاالت
617-635-9265

 في برامجها أو مرافقها أو فرص العمل أو التعليم علی أساس Boston Public Schools وفًقا لسياسات عدم التمييز، ال تميز
 العرق أو اللون أو العمر أو السجل الجنائي (فقط االستعالم) أو اإلعاقة أو التشرد أو الجنس/النوع أو الهوية الجنسية أو الدين أو

 األصل القومي أو النسب أو الميول الجنسية أو الوراثة أو الوضع العسكري، وال تتسامح مع أي شكل من أشكال التخويف أو التهديد
.أو المضايقات التي تهين كرامة األفراد أو تتعارض مع قدرتهم على التعلم والعمل
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يرجى التوقيع وإعادة
 نموذج تحديث معلومات

!الطالب
 نموذج تحديث معلومات الطالب في الصفحات

 8-5 هو مستند قانوني نحتفظ به في الملف
 بالمدرسة. يرجى إزالة هذه الصفحات من

 الكتيب وقراءة وتوقيع كل قسم وإعادة النموذج
 إلى مدرسة طفلك على الفور. نحتاج أيًضا

 إلى توقيع أحد الوالدين أو الوصي حتى يتمكن
 أطفالهم من المشاركة في األنشطة المدرسية

.المعينة

.www هذا النموذج متوفر أيًضا في
bostonpublicschools.org/contact

 يجب ملء واحد فقط من هذه النماذج. نرجو
 من أولياء األمور مراجعة دليل الطالب
 Boston Publicواألسرة الخاص بـ

Schools للفترة 2020-2020 والذي 
.www يمكن العثور عليه على الموقع

bostonpublicschools.org/
domain/2171

، المشرف كاسيليوس
 أعزاءي أولياء األمور واألوصياء

:والطالب
 مرحًبا بكم في عام دراسي جديد

 ومثير! يشرفني أن أكون مشرفك
 وأنا أتطلع إلى الشراكة معكم

.لدعم كل طالب من طالبنا
 مهمتنا في مدارس بوسطن العامة بسيطة: نحن نركز على

 األطفال أوالً. هم في مركز كل قرار نتخذه وكل محادثة لدينا.
 نعتقد أن كل طفل يجب أن يحصل على تعليم عالي الجودة

 في مدرسة تعترف بأصولها وتدعم تطلعاتهم. ونحن ملتزمون
 بالرؤية المتمثلة في أن كل طفل يمشي من خالل أبوابنا

 سيتخرج بالمهارات والمعارف الالزمة لتحقيق أحالمهم في
.الكلية والمهنية والحياة

 ولتحقيق هذا الوعد، يجب أن نضمن أن كل شخص لديه
 األدوات الالزمة للمشاركة في القرارات التي تؤثر على طالبنا.
 هذا الدليل هو أداة واحدة نأمل أن تجعل ذلك أسهل قليالً. حيث

 أنه يحتوي على معلومات مفيدة مصممة لمساعدتك على فهم
 المزيد عن توقعاتنا للطالب ومساعدتك في العثور على الفرص

 التي تسمح لك بالمشاركة أكثر في القرارات التي تؤثر على
 طفلك وعائلتك ومجتمعنا. يتم توفير المعلومات بنص بسيط

.وسهل الفهم ويمكن الوصول إليها بلغات وصيغ متعددة
 نريد أن نتأكد من أن كل شخص لديه مصلحة راسخة في
 مدارسنا يشعر بأنه مسموع ومقيم ومحترم. للمساعدة في

 تحقيق ذلك، سنتواصل في كثير من األحيان بشفافية ، ونحتفل
 بنجاحاتنا ونشارك تحدياتنا بأمانة. هذا هو التزامي لك، وهي

 خريطة طريقنا للمضي قدماً لجعل رؤية التعليم الجيد لكل طالب
.في مدارس بوسطن العامة حقيقة واقعة

،بإخالص

Brenda Cassellius المشرف
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 اعرف أكثر عن
BPS قواعد أمان االنترنت الخاصة بـ

 لمزيد من المعلومات للطلبة وأسرهم عن
 :سياسة االستخدام المقبول

bostonpublicschools.org/technology
(انظر فقرة سياسة االستخدام المقبول)

استخدام التكنولوجيا داخل المدرسة
  أنا مسؤول عن سلوكي على جميع المواقع. أنا أعي أن سلوكي 

 على شبكات التواصل االجتماعي يجب أال يكون له أي تأثير سلبي على
 .بيئة التعلم في المدرسة، أو زمالئي، أو المعلمين، أو المديرين

 يجب على أن أكون صريًحا أثناء استخدامي لشبكة االنترنت وأنا 
 مسؤول عن ذلك. أنا أعي أن التنكر، والخداع، وانتحال شخصية أخرى،

 جميعها أفعال ممنوعة. هذا يتضمن، وال يقتصر على، إرسال رسائل البريد
 اإللكتروني، أو إنشاء الحسابات، أو نشر الرسائل أو أي محتوى آخر على

 شبكة االنترنت (مثال: النصوص، الصور، الملفات الصوتية أو المرئية)
.باسم شخص آخر

  أنا مسؤول عن حماية أمان شبكة مدارس بوسطن. لن أحاول 
 تجاوز إعدادات األمان أو إعدادات غربلة المحتوى، أو التدخل في عمل

 الشبكة عن طريق تثبيت أي برامج غير قانونية، بما في ذلك برامج
 مشاركة الملفات، والبرامج التجريبية، والبرامج المجانية على أجهزة

.الكمبيوتر الخاصة بالمدرسة
 أنا مسؤول عن حماية منشآت المدرسة وممتلكاتها. أنا أعي 

 أن أعمال التخريب محظورة. هذا يتضمن، وال يقتصر على، تخريب،
 أو تعديل، أو التمكن من أي من المعدات، أو البرامج، أو الملفات، أو

 اإلعدادات الخاصة بأي من أجهزة الكمبيوتر أو موارد التكنولوجيا
 بالمدرسة. أنا أعي أنني أحتاج لتصريح من مدير المدرسة أو أحد المعلمين

 قبل استخدام األجهزة اإللكترونية الشخصية التي أحضرها إل المدرسة،
 وذلك يتضمن، وال يقتصر على، أجهزة تخزين البيانات (مثل ذاكرات

.(USB التخزين من نوع
 .أنا مسؤول عن احترام ملكيات اآلخرين على شبكة االنترنت 

 سوف أمتثل لقوانين حقوق الطبع والنشر. لن أتعدي على الملكية الفكرية
 لآلخرين أو أسرق أي من أعمالهم بدون تنويه والحصول على موافقتهم.

 لن أقوم بتحميل أي محتوى محمي بحقوق الطبع والنشر بشكل غير قانوي،
.وذلك يتضمن (على سبيل المثال وليس الحصر) الموسيقى واألفالم
 أنا مسؤول عن اتباع قوانين المدرسة عند نشر أي شيء على شبكة 
و/ BPS االنترنت. سوف أتبع جميع القواعد واالرشادات التي تضعها
 أو التي يضعها المدرسين عند نشر المهام المدرسية على شبكة االنترنت

 (مثال: على المواقع، أو المدونات، أو مواقع الويكي، أو منتديات النقاش، أو
 مواقع البث االذاعي، أو بث مقاطع الفيديو). أنا أعي أن نشر أية معلومات

 شخصية عن نفسي، بما في ذلك (على سبيل المثال وليس الحصر):
 اسمي، عنواني، رقم هاتفي، أو مدرستي يعد أمًرا غير آمن. لن أقوم بنشر

 أية صور ألي من الطالب مع ذكر اسمهم األول واألخير على أي موقع
 على شبكة االنترنت، وذلك يتضمن (وال يقتصر على) المواقع، وشبكات

 التواصل االجتماعي، والمدونات، ومواقع الويكي، ومنتديات النقاش، بدون
 تصريح من ولى األمر أو من الطالب نفسه (إن كان سنة 18 سنة فما

.(فوق

 توفر مجموعة كبيرة من الموارد التكنولوجية المتاحة BPS توفر
 لالستخدام من قبل الطالب والعاملين بالمدرسة. ويجب أن يقتصر استخدام

 هذه الموارد على األغراض التعليمية فقط. توضح سياسة االستخدام المقبول
 قواعد االستخدام BPS (BPS Acceptable Use Policy) لـ

 المسؤول واألنشطة الممنوعة عند استخدام وسائل التكنولوجيا، بما في
 ذلك الشبكات، واألجهزة اإللكترونية، وموارد شبكة االنترنت. تم وضع

 والطالب، وأولياء األمور، ،BPS هذه السياسة بمشاركة المسؤولين في
 .BPS والشركاء المجتمعيين، والشرطة المدرسية، والمستشار القانوني لـ

 بما في ذلك العاملين ،BPS ويتم تطبيقها على جميع مستخدمي شبكة
 والطالب والزائرين. قامت لجنة المدارس بتبني سياسة استخدام مقبول
(AUP) جديدة في ربيع 2014 لتغطي العديد من وسائل التكنولوجيا 

.الحديثة التي يتم استخدامها في الفصول أو قد يتم استخدامها في المستقبل
 يجب على جميع الطالب اتباع جميع القواعد والقوانين المدرجة أدناه،

 وإظهار حسن المواطنة ،BPS والمقررة شفهًيا من قبل معلمي أو مديري
 .والسلوك األخالقي على الدوام

 سياسة االستخدام المقبول للتكنولوجيا، بما في ذلك اإلنترنت:
(االستخدام المسؤول (خاص بالطالب

 أنا مسؤول عن حساب جهاز الكمبيوتر والبريد اإللكتروني 
 الخاص بي. أنا أعي أن كلمات السر شخصية وال يجب مشاركتها مع أي
 شخص آخر. أنا أعي أنني مسؤول عن جميع األنشطة التي تتم من خالل
 حسابي. لن أسمح لآلخرين باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين

 بحسابي، ولن أحاول استخدام اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بحسابات
 اآلخرين. أنا أعي أنني إذا حاولت الحصول على كلمة السر الخاصة

 بشخص آخر أو االستيالء على حسابه، فأنا بذلك أقوم بانتهاك القانون. أنا
 أعي أنه من الضروري أن أقوم بتسجيل الخروج من جهاز الكمبيوتر قبل
.مغادرته حتى ال يتمكن شخص آخر من استخدام كلمة السر الخاصة بي

 أنا مسؤول عن اللهجة واأللفاظ التي اقوم باستخدامها. سوف أقوم 
 باستخدام لهجة وألفاظ مالئمة في رسائل البريد اإللكتروني، والمنشورات

 على شبكة االنترنت، وجميع اشكال االتصال الرقمية األخرى الخاصة بي.
 لن أقوم باستخدام األلفاظ البذيئة أو الفاحشة أو أي لهجة غير مقبولة وفًقا لما

.يحدده المسؤولين في المدرسة
  أنا مسؤول عن طريقة تعاملي مع اآلخرين. سوف أقوم باستخدام 

 البريد اإللكتروني، أو أشكال التواصل األخرى (مثل المدونات، مواقع
 الويكي، الدردشة، الرسائل الفورية، منتديات النقاش... إلى آخره) بشكل

 مسؤول. لن أقوم بإرسال أو نشر أي رسائل مضايقة أو تحرش، أو تعليقات
 تمييزية أو تحقيرية بخصوص اآلخرين، أو االشتراك في التنمر، أو

 المضايقة، أو أية تصرفات أخرى معادية للمجتمع بينما أكون في المدرسة
.أو خارجها

 أنا مسؤول عن استخدامي لشبكة BPS. سوف أقوم باستخدام 
 بشكل مسؤول. لن أقوم بالبحث، BPS الموارد التكنولوجية الخاصة بـ

 أو استرجاع، أو حفظ، أو نشر، أو عرض أي مواد تحرض على كراهية،
 أو مهينة، أو فاحشة. لن أقوم بالبحث، أو استرجاع، أو حفظ، أو نشر
 BPS أية صور أو معلومات تخص األسلحة باستخدام أًيا من موارد

 التكنولوجية إال بتصريح من أحد المسؤولين/المعلمين كجزء من مشروع
 .مدرسي



 لقد راجعنا عبر اإلنترنت دليل Boston Public Schools لألسر والطالب والقواعد المدرسية لمدرسة طفلي.
 ندرك أن الدليل يحتوي على معلومات مهمة عن الشراكة بين المدرسة والمنزل، وسياسة الترقي، والحضور بالمدرسة، ومدونة 

 قواعد السلوك، ومتطلبات إقامة بوسطن، وسياسة استخدام الطالب لإلنترنت، وقوانين التمييز، وسجالت الطالب، والعناية بالكتب المدرسية
.وكتب المكتبة، وغيرها من القواعد والسياسات المدرسية

 ندرك أن مجلس المدارس School Site Council الخاص بالمدرسة قد وافق على القواعد المدرسية، وأن الطالب الذين 
.ينتهكونها قد يفقدون بعض االمتيازات

 نوافق على التعاون مع موظفي المدرسة للتأكد من أن طفلي يذهب إلى المدرسة كل يوم (باستثناء الغياب لعذر) ويكمل الواجبات 
.المنزلية

 .لقد قرأنا ملخص مدونة قواعد السلوك والقواعد المدرسية في الصفحات 11-9 من هذا الكتيب. لقد ناقشنا مدونة قواعد السلوك 
.نوافق على التعاون مع موظفي المدرسة للتأكد من أن طفلي يتبع مدونة قواعد السلوك

_____________ التاريخ___________________________________________________ توقيع ولي األمر

_____________ التاريخ_____________________________________________________ توقيع الطالب

__________________________________________________ اسم الطالب ________   تاريخ الميالد
_______________________________________________اسم المدرسة _____ الصف _____ الحالي 
___ رقم الشقة______________________________________________ العنوان   ______ الرمز البريدي
______ تاريخ ميالد ولي األمر/الوصي_____________________________________ اسم ولي األمر/الوصي
____________________ الجوال______________________ رقم الهاتف: المنزل _____________ العمل
________________________________________________________________ البريد اإللكتروني
_____________________________________________________ اللغة األساسية المستخدمة في المنزل
____________________________________ اسم ولي األمر/الوصي ______ تاريخ ميالد ولي األمر/الوصي
______________________________________ رقم الهاتف: المنزل ____________________ الجوال
______________________________________________________________________ العمل
________________________________________________________________ البريد اإللكتروني
_____________________________________________________ اللغة األساسية المستخدمة في المنزل

:إذا تعذر الوصول إلى أحد الوالدين في حالة الطوارئ، أو في حالة المرض، يرجى ذكر شخصين بالغين مسؤولين لالتصال
_____________________________________________ اسم (رقم الهاتف (هاتف االتصال بالنهار أو الجوال
_____________________________________________ اسم (رقم الهاتف (هاتف االتصال بالنهار أو الجوال
_____________________ :هل توجد أي أمور أخرى يجب أن تكون المدرسة على دراية بها؟ إذا كان األمر كذلك، وضح

  _________________________________________________________________________  

نموذج تحديث معلومات طالب مدارس بوسطن العامة 2019-2020
www.bostonpublicschools.org/contact  يرجى تحديث معلومات الطالب على الموقع

 إذا لم يكن ذلك ممكًنا، فيرجى ملء هذا النموذج تماًما. ُتَعد النماذج والبيانات المنشورة في هذه الصفحات هي مستندات قانونية. يجب على اآلباء والطالب
 إكمال وتوقيع كل قسم على النحو المطلوب، وإزالة النموذج من هذا الكتيب، وإعادة صفحات النماذج األربعة بالكامل إلى المدرسة بحلول يوم الجمعة ،

.27 سبتمبر 2019. من فضلك ال تقم بفصل الصفحات

 طالب المدارس العليا: إذا كنت ال ترغب في نشر اسمك لمجندي العسكريين و / أو الجامعيين، فيجب عليك التحقق والتوقيع على الجزء الخاص بالنشر
.في الصفحة التالية. وال يحتاج أولياء األمور إلى التوقيع على هذا القسم

!شكرا لكم

ب وقم بتوقيعه وإعادته إلى المدرسة بحلول 27 سبتمبر 2019
يرجى إزالة هذا القسم من الكتا



والمعلومات  الطالب  نماذج  العامة  بوسطن  www.BostonPublicSchools.org6         مدارس 

العائالت العسكرية
 .....األسر العسكرية: يرجى التحقق مما إذا كان هذا الطالب (1) طفل ألحد أفراد الخدمة الفعلية من الخدمات النظامية، والحرس الوطني 

.واالحتياطي على أوامر العمل النشط، أو (2) طفل ألحد أعضاء أو قدامى المحاربين الذين يتم استبعادهم طبًيا أو المتقاعدين

اإلفراج عن المعلومات إلى التوظيف العسكري والعالي
 يجب على مقاطعات المدارس العامة اإلفصاح عن أسماء وعناوين وأرقام هواتف طالب المدارس الثانوية إلى جهات التوظيف العسکرية

 والجامعية في الواليات المتحدة. يحق للطالب أو ولي األمر أن يطلب كتابًة عدم اإلفصاح عن هذه المعلومات. إذا كنت ال تريد اإلفصاح عن
:هذه المعلومات، يرجى ترك عالمة عند أحد المربعين أو كالهما والتوقيع أدناه

  .....................................................................................عدم اإلفصاح عن معلومات إلى جهات التوظيف العسکرية.
  ...................................................................................... .عدم اإلفصاح عن معلومات إلى جهات التوظيف الجامعية

____________ التاريخ________________________________________________________ التوقيع
(الوالد أو الطالب (سن 14 أو أكثر

(Charter Schools) اإلفصاح عن المعلومات للمدارس المستقلة
 تلتزم المقاطعات المدرسية ،(Massachusetts Education Reform Law) وبمقتضى قانون إصالح التعليم بماساتشوستس 

 أسماء وعناوين الطالب ألغراض التوظيف. إذا كنت ال تريد اإلفصاح عن (Charter Schools) العامة بأن تعطي المدارس المستقلة
:هذه المعلومات، يرجى ترك عالمة عند أحد المربعين أو كالهما والتوقيع أدناه

  ..................................................................................... .CHARTER SCHOOLSعدم اإلفصاح عن المعلومات لـ

____________ التاريخ________________________________________________________ التوقيع
(ولي األمر أو الطالب (سن 18 أو أكثر

اإلفصاح عن معلومات دليل الطالب
 قد تصدر المنطقة "معلومات الدليل" الخاصة بالطالب دون موافقة كتابية، ما لم تكن قد أشرت عن طريق تحديد المربع أدناه أنك ال 

 ترغب في اإلفصاح عن المعلومات. معلومات الدليل هي المعلومات التي ال تعتبر عادًة ضارة أو تعتدي على الخصوصية إذا تم اإلفصاح
 عنها. الغرض األساسي هو السماح للمنطقة بتضمين هذا النوع من المعلومات في منشورات مدرسية معينة، مثل الكتاب السنوي، أو النشرة
 اإلخبارية، أواإلعالنات ، أو قائمة الشرف. تشمل معلومات الدليل ما يلي: اسم الطالب، والعمر، ورقم هوية الطالب، وحي اإلقامة، والفصل
 أو الصف، وتواريخ االلتحاق، والمشاركة في األنشطة المعترف بها رسمًيا، والعضوية في الفرق الرياضية، والدرجات، ومراتب الشرف،

.والجوائز، وخطط ما بعد المدرسة الثانوية
 ما لم تشر إلى خالف ذلك، يجوز للمنطقة اإلفصاح عن معلومات الدليل في ظل ظروف محدودة. تحتفظ المنطقة بالحق في حجب أي 

 معلومات إذا كانت المنطقة تعتقد أنها في مصلحة الطالب. ومع ذلك، فإن المنطقة سوف تكشف عن المعلومات كما هو مطلوب بموجب
 .القانون

.يرجى ترك عالمة على المربع أدناه إذا كنت ال ترغب في أن تقوم المنطقة باإلفصاح عن معلومات دليل الطالب الخاص بك 
 .... ال أريد اإلفصاح عن معلومات دليل طفلي. من خالل تحديد هذا الخيار، أفهم أن اسم طفلي و/أو صورته لن يتم تضمينهما في الكتاب 

 السنوي، والنشرات اإلخبارية، والبرامج، والمنشورات األخرى في المقاطعة والمدرسة؛ ولن يتم نشر معلومات الدليل للمنظمات الشريكة
.التي قد تقدم الخدمات للطالب

____________ التاريخ________________________________________________________ التوقيع
(ولي األمر أو الطالب (سن 18 أو أكثر

B ميثاق
P

S
ب والتوقيع عليه وإعادته إلى المدرسة 

ب: يرجى إزالة هذا القسم من الكتا
.ألولياء األمور والطال

  ___   ___   ___   ___   ___   ___ (اًفورعم ناك اذإ) بلاطلا فتاه مقر   ______________________________________________بلاطلا مسا
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الظهور في وسائل اإلعالم
 .....  بتسجيل أو تصوير أو مقابلة و/أو نشر على المأل أو توزيع أو طباعة في وسائل اإلعالم Boston Public Schools أصرح لـ

 المطبوعة والوسائط اإللكترونية اسم ابني/ابنتي وهيئتها وكلماتها المنطوقة وأعمالها خالل العام الدراسي 2020-2020 ، سواء كان ذلك
 Boston Public من طرف موظفي المدرسة أو الطالب أو أي شخص خارج المدرسة، بما في ذلك وسائل اإلعالم. أوافق على أن

Schools قد تستخدم هذه األعمال أو تسمح لآلخرين باستخدامها دون قيد أو تعويض. أعفي مدرسة طفلي وموظفي Boston Public 
Schools من أي دعاوي تنشأ عن ظهور طفلي أو مشاركتي في هذا العمل.

 ........................... .ال أصرح بظهور اسم ابني/ابنتي، وهيئته، وكلماته المنطوقة، وأعماله في وسائل اإلعالم كما هو موضح أعاله

___________ التاريخ________________________________________________________ التوقيع
(الوالد أو الطالب (سن 14 أو أكثر

سياسة االستخدام المقبول للتكنولوجيا، بما في ذلك اإلنترنت
 ..بصفتي ولي أمر أو الوصي على هذا الطالب، قرأت سياسة االستخدام المقبول في الصفحة 4 من هذا الكتيب وناقشتها مع طفلي. أدرك 

 وأنه من ،BPS لألغراض التعليمية بما يتماشى مع األهداف األكاديمية لـ Boston Public Schools أن الكمبيوتر المتاح لدى
 تقييد الوصول إلى جميع المواد المثيرة للجدل، BPS غير المناسب استخدام الطالب له ألي غرض آخر. أدرك أنه من المستحيل على

 وأنا لن أحمل المدرسة المسؤولية عن المواد المتاحة على شبكة إنترنت المدرسة. أدرك أن أنشطة الكمبيوتر لألطفال في المنزل يجب أن
 Boston Public تخضع لإلشراف ألنها يمكن أن تؤثر على البيئة األكاديمية في المدرسة. أصرح لطفلي باستخدام موارد الكمبيوتر في

Schools.
 ...................................................................................................  ال أصرح لطفلي باستخدام موارد الكمبيوتر في

Boston Public Schools، بما في ذلك تطبيقات جوجل للتعليم (Google Apps for Education).

___________ التاريخ________________________________________________________ التوقيع

:يجب على الطالب توقيع البيان أدناه فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا
 أدرك أن استخدام الشبكة المدرسية والبريد اإللكتروني هو امتياًزا وليس حًقا. أدرك أن ،Boston Public School بصفتي طالًبا في

 الوصول إلى معلوماتي في أي وقت. BPS وهي ليست خاصة. يحق لـ BPS شبکة مدرستي وحسابات البريد اإللکتروني مملوکة لـ
 يقررون ما هو السلوك غير المالئم إذا لم يتم تحديد هذا السلوك في هذه االتفاقية. سوف أستخدم التكنولوجيا BPS أدرك أن المسؤولين في
 بطريقة تمتثل لقوانين الواليات المتحدة وكومنولث ماساتشوستس. أدرك أنني يجب أن أبلغ شخًصا بالًغا على الفور إذا واجهت مواًدا تنتهك

.االستخدام المناسب
 على نحو BPS أدرك سياسة االستخدام المقبول في الصفحة 4 من هذا الکتيب وسألتزم بها. سوف أستخدم موارد تكنولوجيا المعلومات لـ

 مثمر ومسؤول في األغراض المتعلقة بالمدرسة. لن أستخدم أي من موارد التكنولوجيا بطريقة من شأنها أن تعطل أنشطة المستخدمين
 اآلخرين. أدرك أن عواقب أفعالي قد تشمل فقدان امتيازات التكنولوجيا و/أو أحد اإلجراءات التأديبية المدرسية كما هو منصوص عليه في

.مدونة السلوك و/أو المالحقة القضائية بموجب قانون الوالية والقانون االتحادي

___________ التاريخ_______________________________________ (توقيع الطالب (عمر 5 سنوات فأكثر

Boston Saves بوسطن سيفز
 على االدخار من أجل مستقبل أطفالهم من خالل تزويد BPS لمساعدة عائالت (EDIC) بوسطن سيفز هو برنامج تديره مدينة بوسطن
 كل طالب مؤهل بحساب ادخار يتضمن 50 دوالًرا للتدريب الجامعي أو المهني. تتيح المشاركة في البرنامج للعائالت كسب حوافز نقدية

.bostonsavescsa.org إضافية عن طريق االدخار في حساب معين. تعرف على المزيد وتحقق من أهليتك على الموقع
 بمشاركة البيانات التالية مع موظفي برنامج BPS فإنك توافق على السماح لـ ، Boston Saves إذا وافقت على المشاركة في

Boston Saves: اسم الطالب ورقم تعريف الطالب الفريد (SASID) والمدرسة والصف.
  ....................................................................................................................... .نعم ، أوافق على المشاركة
  ........................................................................................................................ال ، ال أرغب في المشاركة

  ___   ___   ___   ___   ___   ___ (اًفورعم ناك اذإ) بلاطلا فتاه مقر   ____________________________________________بلاطلا مسا

B ميثاق
P

S
ب والتوقيع عليه وإعادته إلى المدرسة 

ب: يرجى إزالة هذا القسم من الكتا
.ألولياء األمور والطال
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الفحص الصحي
 بإجراء فحوصات تفرضها الوالية. يتم فحص الطالب لمعرفة الطول (BPS) كجزء من السجل الصحي المدرسي لكل طالب، تقوم مدارس بوسطن العامة
 BPS والوزن والموقف والرؤية والسمع بشكل دوري من الصف األول حتى الصف العاشر. حدد المربع أدناه وقم بالتوقيع إذا كنت ال ترغب في أن يقوم

.بفحص طفلك

 � .ال أسمح لمدارس بوسطن العامة بفحص طفلي لمعرفة الطول والوزن والموقف والرؤية والسمع............................................................. 

______________ التاريخ________________________________________________________ التوقيع
 اعتباًرا من عام 2017، يتعين على جميع المناطق التعليمية في والية ماساتشوستس تضمين الفحص الوقائي لتعاطي المخدرات للطالب في الصفين السابع
 إجراء محادثة فردية بين كل SBIRT يسهل بروتوكول .(SBIRT) والعاشر. تسمى أداة الفرز بروتوكول الفحص والتدخل المختصر واإلحالة إلى العالج
 طالب وممرضة أو مستشار مدرسة في محاولة لمنع أو على األقل تأخير بدء استخدام المواد الضارة، مثل الكحول أو الماريجوانا. يركز هذا البرنامج على

 تعزيز القرارات الصحية والتعامل مع السلوكيات المتعلقة بتعاطي المخدرات بهدف تحسين الصحة والسالمة والنجاح في المدرسة. حدد المربع أدناه وقم
.بفحص طفلك BPS بالتوقيع إذا كنت ال ترغب في أن يقوم

 �  .................................................................. .(SBIRT) ال أعطي إذًنا لمدارس بوسطن العامة لفحص طفلي بحًثا عن تعاطي المخدرات

______________ التاريخ___________________________________________________ توقيع ولي األمر

معلومات طبية مهمة
 أتفهم ما الذي ستفعله المدرسة إذا كان طفلي بحاجة إلى عالج طبي و / أو دواء أثناء وجوده في المدرسة. أدرك أنه من المهم جًدا أن تتمكن المدرسة من

.الوصول إلي في حالة الطوارئ الطبية
 إذا كانت الرعاية الطبية الطارئة ضرورية وال يمكننا الوصول إليك ، فهل تسمح لموظفي المدرسة طلب العالج الطبي؟

ال �       نعم �
_____________أخرى    � BCBS �    Tufts �       HPHC �   Mass Health �    Medicaid   :نوع موفر التأمين

 رقم الوثيقة_________________________________________________________________________ 
                              # أسم الطبيب  ________________________  رقم الهاتف ______________________________________ 

المستشفى/المركز الصحي الذي تأخذ طفلك له في حاله مرضه: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العنوان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     رقم الهاتف# ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هل يعاني طفلك من أي مشاكل صحية يجب أن تكون ممرضة المدرسة على دراية بها؟ 
  SICKLE CELL (TRAIT/ DISEASE)الخلية المنجلية ، SEIZURES نوبات ، DIABETES السكري ، ASTMA :يرجى وضع دائرة حول 

    :والقلق ، واالكتئاب. يرجى وصف أي شيء آخر ، G-TUBE FEEDING ،  حساسية تهدد الحياه،
.ال إذا كانت اإلجابة بنعم ، يرجى ذكر ذلك أدناه �       نعم �        هل يتناول طفلك دواء يومي؟

ال �       نعم �  هل يتناول طفلك الدواء “حسب الحاجة” في المنزل أو المدرسة؟
.إذا كانت اإلجابة بنعم ، يرجى ذكر ذلك أدناه

 يجب على جميع الطالب الذين يتناولون األدوية من أي نوع في المدرسة تقديم طلب الطبيب مع توقيع ولي األمر / الوصي والدواء في الحاوية التي تحمل
.عالمة الصيدلية إلى ممرضة المدرسة

:اسم الدواء (األدوية):         الوقت (أوقات) المأخوذة
لدغة النحل_____Latex_____الحساسية  :  الغذاء    _____الدواء

ألي نوع من األنشطة؟ �      جزء من الوقت �      النظارة في جميع األوقات �         ال �     نعم �   مشكلة الرؤية المعروفة؟
               ال �     نعم � : ال               مساعدات السمع �     نعم �  مشكلة السمع المعروفة؟

:هل خضع الطفل لعملية جراحية أو مرضية أو إصابات في العام الماضي؟ إذا كان األمر كذلك، يرجى وصفه
:هل تم تشخيص إصابة الطفل بإصابة في الرأس أو ارتجاج في العام الماضي؟ إذا كان األمر كذلك، يرجى وصفه

:هل خضع الطفل لجراحة أو مرض أو إصابات في العام الماضي؟ إذا كان األمر كذلك ، يرجى وصف
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

______________ التاريخ___________________________________________________ توقيع ولي األمر

B ميثاق
P

S
ب والتوقيع عليه وإعادته إلى المدرسة 

ب: يرجى إزالة هذا القسم من الكتا
.ألولياء األمور والطال

  ___   ___   ___   ___   ___   ___ (اًفورعم ناك اذإ) بلاطلا فتاه مقر   ______________________________________________بلاطلا مسا
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(The Code of Conduct) مدونة قواعد السلوك
 يحتاج الطالب إلى بيئة آمنة ومنظمة للتعلم. ولضمان ذلك، تلتزم مدارس بوسطن العامة باتباع مدونة قواعد
 انظر الشريط الجانبي). ويلتزم أولياء األمور والمدرسين باتباع القواعد الخاصة) BPS السلوك الخاصة بـ

 بالمدرسة التي ينتمون إليها كما يساهمون في تطويرها. وسوف نورد ملخًصا لمدونة قواعد السلوك في
 الصفحات التالية من هذا الدليل. من المفترض أن تتسلم نسخة من القواعد المدرسية الخاصة بالمدرسة التي

 يذهب إليها طفلك مع هذا الدليل. وكالهما بالغ األهمية. يمكنك االطالع على مدونة قواعد السلوك عبر موقعنا.
.انظر “كيفية الوصول لمدونة قواعد السلوك” صفحة 11

BPS مدونة قواعد السلوك الخاصة بـ
 وتورد المدونة مجموعة القواعد .BPS يجب على كل مدرسة االلتزام بمدونة قواعد السلوك الخاصة بـ

 الواجب على الطالب اتباعها. إذا تعارضت القواعد الخاصة بالمدرسة مع مدونة قواعد السلوك، يتم تطبيق
.قواعد المدونة

 وتشدد مدونة قواعد السلوك لعام 2016 على المناهج الوقائية واإليجابية، والتي تتضمن مناهج توجيهية وإصالحية
 للسلوك. لدى كل مدرسة نظام دعم متعدد الطبقات لرعاية االحتياجات االجتماعية والعاطفية والسلوكية لكل طالب. يتلقى
 الطالب إرشادات لتطوير المهارات العاطفية واالجتماعية، والتوقعات الواضحة من خالل عملية الدعم والتدخل اإليجابي

   .لتقويم السلوك

 تهدف خطط التفاعل والتوابع المتدرجة إلى معالجة سبب سوء السلوك، وحل النزاع، وتلبية احتياجات الطالب، وبقاؤه في
 المدرسة. وتشدد رؤية المدونة المنقحة على اتباع المناهج الغير اقصائية قبل التفكير في اإلقصاء، حين يمكن تطبيق ذلك.
 وبموجب مدونة قواعد السلوك، يجب أن تتسم جميع االجراءات التأديبية المطبقة باالحترام، واإلنصاف، واالتساق، وأن

 .يجب حماية حق الطالب في الحصول على وقت إرشادي كلما أُتيح ذلك

 يتم تطبيق القواعد الخاصة بالمدرسة ومدونة قواعد السلوك على سلوك الطالب داخل المدرسة أو خالل أي من األنشطة
 التي تنظمها المدرسة وأثناء رحلة الذهاب والعودة من المدرسة (في الحافلة المدرسية، أو محطة انتظار الحافلة، أو أي

.(أو مشًيا على األقدام ،“MBTA” من المواصالت العامة الخاصة بوالية ماساتشوستس

 إذا كانت هناك أية أسئلة أو مخاوف حول مدونة السلوك ، وعلى وجه التحديد ، إزالة حاالت الطوارئ أو إجراءات
.التقاضي السليمة أو الطعن بالتعليق / الطرد ، يرجى االتصال بمكتب مراقب العمليات على الرقم 617-635-9057

القواعد المدرسية
 لكل مدرسة مجموعة من القواعد

 الخاصة تسمي “القواعد المدرسية” يجب
 على الطالب اتباعها في حالة االنتهاكات

 التي ال يمكن وقفها، برغم أن مدونة
 قواعد السلوك تنسخ قواعد المدرسة.

 فعلى سبيل المثال، قد يتوجب على
 الطالب االصطفاف واالنصراف بهدوء
 إلى حصتهم التالية في إحدى المدارس

 اإلعدادية. وفي مدرسة أخرى، قد يسمح
 للطالب بالذهاب إلى الحصة التالية سيًرا

.في مجموعات صغيرة
 إذا قام أحد الطالب بخرق واحدة أو

 أكثر من القواعد الخاصة بالمدرسة، فقد
 يخضع ذلك الطالب للتأديب المتدرج.

 قد يخّير ناظر المدرسة الطالب بين
 توقيع تعهد بتغيير سلوكه، أو االحتجاز

.المدرسي بعد انتهاء الدوام
 تتولى لجنة مؤلفة من اإلداريين في
 المدرسة، ومعلميها، وأولياء األمور

 كتابة القواعد الخاصة بالمدرسة، ويقوم
 مجلس المدرسة االستشاري بمراجعة
 هذه القواعد كل ربيع. يشارك الطالب

 أيًضا في هذه اللجان في المدارس
 اإلعدادية والثانوية. يجب أن تعلق قائمة

 القواعد المدرسية في جميع الفصول
 وأن يتم تسليمها لجميع الطالب في شهر

.سبتمبر من كل عام

!ال تفّوت االمتيازات التي توفرها المدرسة
 تتاح للطالب فرص المشاركة في العديد من المهام واألنشطة المدرسية، مثل

 الرحالت الميدانية، واالحتفاالت، والعروض، وأعياد الفصول، وحفالت
 الرقص في نهاية العام الدراسي، ومراسم التخرج، باإلضافة للعديد من األنشطة

 واالمتيازات األخرى. المشاركة في هذه األنشطة يعد امتياًزا يجب أن يستحقه
 الطالب، وليس "حًقا." وقد يفقد الطالب هذه االمتيازات إذا ما قام بانتهاك أحد

 قوانين المدرسة، أو مدونة قواعد السلوك، أو االشتراك في أية أنشطة محظورة
 خارج المدرسة. مدير المدرسة أو ناظرها لديهم سلطة حرمان الطالب من

 .االشتراك في تلك المهام واألنشطة، أو وضع حدود على مشاركته بها

الحرمان من خدمات النقل
 يحق لمدير المدرسة أو ناظرها حرمان الطالب من خدمات النقل الخاصة بالمدرسة
 إذا قام بتعريض نفسه أو تعريض اآلخرين للخطر أثناء استقالل الحافلة المدرسية.

 .سيتم ايقاف الطالب من مسار الحافلة الذي وقع فيها الحادث فقط

 يمكن أن تصل مدة الحرمان إلى ثالثة أيام بدون جلسة استماع. ال يمكن حرمان
 الطالب من استقالل الحافلة المدرسية لمدة أربعة أيام أو أكثر على التوالي، أو ستة

 أيام متفرقة خالل مدة محددة بدون عقد جلسة استماع أواًل. وفي جميع الحاالت،
 يجب على مدير المدرسة أو ناظرها إعالم ولى أمر الطالب قبل حرمانه من
 ركوب الحافلة المدرسية. ويجب على الطالب الذهاب إلى المدرسة في األيام

 التي تم حرمانه من استقالل الحافلة المدرسية فيها، إال إذا كان قد تم توقيفه من
 المدرسة. ال يمكن حرمان الطالب، الذي يستقبل خدمة التوصيل من الباب إلى

 الخاصة به، من خدمة النقل لمدة تزيد (IEP) الباب ضمن برنامج التعليم الفردي
 Manifestation) عن عشرة أيام إال بعد عقد اجتماع تحديد مظهر سلوكي

Determination Meeting).

التوقيف
 التوقيف يعني عدم السماح للطالب بااللتحاق بالمدرسة لعدد محدود من األيام

 الدراسية. بالنسبة للطلبة الذين يبلغ عمرهم 15 عاًما أو أقل، يمكن أن تصل مدة
 التوقيف قصير المدى إلى ثالثة أيام دراسية على التوالي. يرجى مالحظة أنه ال

 بالنسبة للطلبة الذين يبلغ عمرهم K0-2 . 16 يمكن توقيف الطالب في الصفوف
 عاًما أو أكثر، يمكن أن تصل مدة التوقيف إلى خمسة أيام دراسية متوالية. التوقيف

.طويل األجل هو التوقيف لمدة 10 أيام متتالية أو تراكمية

 عملية التوقيف واإلجراءات القانونية. يجب على مدير المدرسة أو ناظرها عقد
 جلسة استماع داخل المدرسة يحضرها الطالب وولي األمر/الوصي قبل أن يتمكن
 من إصدار قرار بتوقيف الطالب. يجب أن يتسلم ولي األمر/الوصي إخطاًرا كتابًيا

 بموعد جلسة االستماع من المدرسة باللغة االنجليزية واللغة المستخدمة داخل
 المنزل. خالل جلسة االستماع، يّطلع مدير المدرسة أو ناظرها على األدلة ويقرر
 إن كان يجب وقف الطالب أم ال. في حالة اعتراض الطالب أو ولي األمر/الوصي
 على قرار التوقيف، يمكن لهم التوجه إلى مسؤول االستماع بمكتب المشرف العام

.للطعن في القرار خالل 10 أيام دراسة
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 في بعض الحاالت، قد يتم توقيف الطالب قبل عقد جلسة االستماع. هذا التوقيف
 الطارئ يمكن تطبيقه فقط في حالة اتهام الطالب بارتكاب إساءة توجب الفصل من

 المدرسة وحيث يشكل وجود الطالب في المدرسة خطًرا على األفراد داخل المدرسة
 أو على منشآتها، أو يتسبب في تعطيل العملية التعليمية، ويمتد التوقيف حتى نهاية

 اليوم الدراسي فقط. يجب أن يحاول مدير المدرسة أو ناظرها إخطار ولي أمر الطالب
.قبل صرفه من المدرسة كإجراء طارئ. ويجب عقد جلسة استماع في تاريخ الحق

الفصل
 الفصل هو وقف الطالب عن الذهاب إلى المدرسة والمشاركة في األنشطة داخل

 فصولها أو األنشطة التي تنظمها المدرسة لمدة تزيد عن تسعين يوًما، أو لمدة غير
 محددة، أو بصورة نهائية. قد يتم فصل الطالب من المدرسة بسبب حيازته سالًحا

 خطيًرا، أو مواًدا محظورًة، أو التعدي على أحد أفراد هيئة التدريس، أو اتهامه
.بارتكاب جريمة، أو إدانته

إجراءات الفصل، خطوة بخطوة
 ،في بعض الحاالت، حين يرتكب أحد الطالب جريمة أو إساءة توجب الفصل 
 .يمكن لناظر المدرسة أو مديرها إصدار أمر طارئ بتوقيفه ألسباب تتعلق بالسالمة

 ثم في معظم الحاالت، يقوم مدير المدرسة/الناظر أو مسؤول آخر بعقد جلسة 
 استماع للتوقيف ثم يتم توقيف الطالب. هدف التوقيف هو منع الطالب من الحضور
 إلى المدرسة ريثما يرتب المدير/الناظر لجلسة استماع لتقرير إن كان سيتم فصله.
 ولهذا فإنه ال يلزم عقد جلسة التوقيف إذا كان الطالب ال يذهب إلى المدرسة بالفعل

.سواء كان ذلك ألسباب قانونية أو طبية

 خالل مدة التوقيف، يبدأ مدير/ناظر المدرسة في إجراءات عقد جلسة استماع 
 رسمية لفصل الطالب. كما يقوم بتحديد موعد لتحويل الطالب إلى مركز المشورة

 نجاح بوسطن (هو موضح أدناه). BPS Succeed Boston والتدخل التابع لـ
 يجب أن يتسلم ولي أمر الطالب إخطاًرا كتابًيا بموعد جلسة االستماع، مكتوب باللغة
 المستخدمة في المنزل. يمكن لولي األمر طلب تأجيل الجلسة إذا كان غير قادر على

.حضورها
 يقوم مدير أو ناظر المدرسة باالستماع إلى الشهود واالطالع على األدلة خالل 

 جلسة االستماع المتعلقة بفصل الطالب. يسمح لولي األمر بإحضار محام إلى جلسة
 االستماع. إذا لزم األمر، تلتزم المدرسة بإحضار مترجم فوري ألولياء األمور الذين
 ال يتحدثون اإلنجليزية أثناء جلسة االستماع. يجب أن تقوم المدرسة بتسجيل الجلسة

.وأن يكون هذا التسجيل متاًحا للطالب أو ولي أمره عند الطلب

 بعد جلسة االستماع، يقوم مدير المدرسة أو ناظرها برفع توصية خطية إلى 
 مسؤول العمليات المختص لمراجعة اإلجراءات القانونية. إذا قرر مدير المدرسة أو

 .ناظرها فصل الطالب من المدرسة، يجب إرسال إخطار كتابي إلى ولي أمر الطالب

 الطعن في قرار التوقيف أو الفصل. في حالة اعتراض الطالب وولي أمره على قرار
 الفصل، يمكن لهم التوجه إلى المشرف العام أو أحد ممثليه للطعن في القرار خالل

 .10 أيام دراسية

 خالل فترة الفصل وبعدها. خالل فترة التوقيف طويل األجل أو الفصل، تقوم هيئة
BPS بإلحاق الطالب ببرنامج بديل للمدرسة اإلعدادية أو الثانوية، أو بمدرسة ابتدائية 
 أخرى. حين تنتهي مدة فصل الطالب، يتوجب على ولي أمر الطالب (أو الطالب نفسه
 وإعادة BPS إذا كان عمره 18 عاًما أو أكثر) التوجه إلى مركز الترحيب الخاص بـ

 لن يتم إعادة قيد الطالب بالمدرسة التي كان تم فصله منها إال إذا .BPSتسجيله ب
 .كان مدير المدرسة أو ناظرها قد أوصى بذلك وقت إصدار قرار الفصل

 االنتهاكات يمكن أن تؤدي إلى توقيف أو فصل
الطالب

 يمكن طرد الطالب لمدة تصل إلى عام دراسي واحد في حالة ارتكاب أحد أو
:بعض هذه الجرائم فقط

 حيازة أسلحة خطيرة، بما فيها، على سبيل المثال وليس الحصر، •
المسدسات والسكاكين

 حيازة مواد محظورة مثل الماريجوانا والكوكايين والهيروين (على سبيل •
(المثال وليس الحصر

التعدي على أحد العاملين بالمدرسة •
االتهام بارتكاب جريمة أو اإلدانة •

:يمكن توقيف الطالب الرتكابه أحد هذه االنتهاكات

االعتداء الجنسي •
 االعتداء الجسدي على أي فرد والذي ينتج عنه أية إصابات بدنية، إال إذا •

كان ضرورًيا أو دفاًعا عن النفس
 اإلضرار بالسالمة الجسدية، أو العقلية/النفسية لشخص آخر عن طريق •
 استخدام القوة أو التهديد عن طريق أية وسيلة للتواصل، بما في ذلك الوسائل

 التكنولوجية. وهذا يتضمن أيًضا اإلنهاك، والرسوم/الكتابات على الجدران
 .(الجرافيتي)، والتنمر واإلرهاب اإللكتروني

حيازة سالح خطير يحظره القانون، أو أداة ليس لها استخدام مقبول •
استخدام أية أداة بطريقة تشكل تهديًدا أو خطًرا •
 إشعال، أو محاولة إشعال حريق داخل المدرسة، أو خالل أحد األنشطة •

التي تنظمها المدرسة، أو في أحد وسائل النقل التي توفرها المدرسة
تخريب أو سرقة أحد ممتلكات المدرسة الخاصة أو أحد منشآتها •
 التهديد بالتفجير أو اإلنذار الكاذب بالحريق (عن طريق اإلبالغ أو ضرب •

(جرس اإلنذار
التعدي على الحقوق المدنية لآلخرين •
التحرش الجنسي بشخص آخر •
استخدام ألفاظ بذيئة أو إهانات عنصرية أو عرقية •
خرق قواعد االستخدام المقبول للبريد اإللكتروني وشبكة االنترنت •
 عرقلة أو تعطيل النشاطات داخل الفصل أو المدرسة، بما في ذلك •

االستخدام الغير مسموح به للهاتف المحمول
التواجد في منطقة من المدرسة يحظر على الطالب التواجد فيها •
رفض التعريف بنفسه/ها •
التالعب بالسجالت المدرسية •
مغادرة المدرسة بدون اذن او تفويت الحصص بشكل مفرط •
 BPS) عدم الحضور أو االنتظام في الحضور في مركز ساكسيد بوسطن •

Succeed Boston Center) بدون عذر مقبول، أو انتهاك الفقرة 
.السابعة من مدونة قواعد السلوك اثناء الحضور في المركز

 في ظروف محددة، قد يتم فصل أو توقيف الطالب بسبب سلوك غير متعلق
 بالمدرسة أو أنشطتها، مثل اتهام الطالب أو إدانته بارتكاب جريمة واتخاذ
 مدير أو ناظر المدرسة قراًرا بأن وجوده سوف يسبب أي اضطراب في

 .المدرسة

 ملحوظة: القائمة الواردة أعاله تحد دلياًل إرشادًيا فقط. يرجى الرجوع
 ,Code of Conduct) إلى الفقرة السابعة من مدونة قواعد السلوك

Section 7) لالطالع على القائمة الكاملة لالنتهاكات والعقوبات.

مدونة قواعد السلوك
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 (Succeed Boston) مركز ساكسيد بوسطن
  يخدم النجاح في بوسطن في روزليندال الطالب الذين انتهكوا أخطر مخالفات

BPS قواعد سلوك
 والذي يقع بمنطقة ،(Succeed Boston) يخدم مركز ساكسيد بوسطن

Roslindale، الطالب الذين انتهكوا أخطر مخالفات قواعد سلوك BPS. وبينما 
 ُينصح دائما باتباع اإلجراءات التدرجية، يؤدي االنتهاك المتكرر لقواعد المدونة
 يقدم هذا .(Succeed Boston) إلى تحويل الطالب لمركز ساكسيد بوسطن
 القسم خدمات المشورة لألفراد والمجموعات، ويستخدم الممارسات التصالحية

 والصدمة المستنيرة التي تسمح للطالب على التقدم األكاديمي والحفاظ عليه، يساعد
 الطالب على تطوير مهاراتهم االجتماعية-العاطفية ومهاراتهم في اتخاذ القرارات،

 والتي يحتاجونها لتقييم المخاطر، والتفكير في العواقب المحتملة، وتحسين عملية
 إما (Succeed Boston) صنع القرار. يلتحق الطالب بمركز ساكسيد بوسطن
 بالبرنامج قصير األجل لمدة 5-3 أيام أو برنامج المدرسة المتوسطة المدى الطويل
 لمدة 11 يوًما حتى نهاية العام الدراسي. في حين أن الحضور في البرنامج قصير

.األجل يعتبر اآلن توقيف، يوصى بهذا البرنامج كبديل للتوقيف في المنزل
 وهو شراكة مع مكتب ، Saturday Civil Rights Program يعد برنامج

BPS للمساواة ، بديالً ليوم واحد للتعليق للطالب الذين شاركوا في السلوك القائم 
 على التحيز (استناًدا إلى عضوية الفرد في فئة محمية ، مثل العرق والجنس ،
 العرق أو اإلعاقة أو الوضع العسكري أو الدين أو الميل الجنسي). يوفر هذا
 البرنامج ، المتوفر عن طريق اإلحالة فقط ، تعليمات جماعية ومناهج فردية

 مستهدفة ، وتقديم المشورة والتفكير ، لمساعدة الطالب في معرفة تاريخ الحقوق
.المدنية ، وتأثير خطاب الكراهية ، واألذى والتأثير الذي تحدثه على اآلخرين

العقاب الجسدي
 ال يحق ألي من العاملين بالمدرسة معاقبة الطالب عن طريق الضرب أو الدفع
 أو استخدام القوة البدنية بأي شكل بموجب قانون الوالية وسياسة لجنة المدارس

(School Committee). يمكن للعاملين في المدرسة استخدام القوة البدنية بقدر 
 معقول في حالة (1) التدخل غير البدني سيکون غير فعال أو لم يكن فعااًل، و/أو
 (2) اعتقدوا أن تصرفات الطالب قد تؤدي إلی إصابة بدنية للطالب أو ألشخاص

 آخرين. يجب أن يتم توثيق أي استخدام لوسائل الكبح وإحالة األمر إلى مدير/ناظر
 المدرسة (خالل 24 ساعة). يحال أي موظف يقوم باستخدام العنف الغير مبرر

.إلى العقاب التأديبي

الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة
 تنطبق قواعد السلوك على جميع الطالب. وهناك إجراءات محددة لعمليات

 كبح وتأديب الطلبة من ذوي اإلعاقات. يمكنك االطالع على هذه اإلجراءات
 اإلجراءات مفصلة بالكامل في دورية المشرف العام .BPS عبر موقع

(Superintendent’s Circular - SPE-15). .ويمكن تحميلها وطباعتها 
 كما يمكنك الحصول على نسخة من هذه الوثيقة عند الطلب في مدرسة طفلك إن
 كنت تفضل ذلك. كما يتم توضيح هذه اإلجراءات في كتيب حقوق أولياء األمور

(Parents Rights) الذي تستلمه عند تسجيل طفلك في برنامج برنامج التعليم 
.(IEP) (Individualized Education Program) الفردي

 ال يمكن توقيف أي طالب من ذوي اإلعاقات لمدة تزيد عن 10 أيام مدرسية
 تراكمية خالل العام الدراسي إال وفًقا لما ينص عليه القانون الفيدرالي واللوائح

 التنظيمية. وهذا يتضمن عقد اجتماع لتقرير ما إذا كانت إعاقة الطالب هي السبب
.في سلوكه أم ال

كيف يمكن ألولياء األمور المساعدة
 يمكنك كولي أمر مساعدة طفلك على االمتثال للقواعد والحفاظ على األمان في

:المدرسة عن طريق

 تحمل جزء من المسؤولية عن سلوك طفلك في المدرسة، أو األنشطة التي •

تنظمها المدرسة، أو خالل رحلة الذهاب أو العودة من المدرسة

إعداد طفلك لتحمل مسؤولية الذهاب إلى المدرسة وسلوكه فيها •

 زرع أفكار ومواقف إيجابية داخل الطفل تجاه نفسه، واآلخرين، والمدرسة، •
والمجتمع

التواصل مع العاملين في المدرسة بخصوص طفلك •

حضور االجتماعات الفردية والجماعية الرسمية •

 إدراك أن العاملين بالمدرسة لديهم الحق في تطبيق سياسات لجنة مدارس •
(Boston School Committee) بوسطن

التصرف بشكل حضاري وغير معرقل عند زيارة المدرسة •

 التأكد من عدم حيازة طفلك ألي شيء غير الئق أو غير مناسب للمدرسة أثناء •
.تواجده فيها

(Code of Conduct) كيفية الوصول لمدونة قواعد السلوك
 قم بزيارة موقع BPS: bostonpublicschools.org. اختر ”Helpful 

Links,“  (روابط مفيدة)، ثم ”Code of Conduct.“

 قم بزيارة موقع bostonstudentrights.org وتحميل نسخة 
 الهاتف المحمول. هذه النسخة الموجزة والمبسطة من مدونة قواعد السلوك

(Code of Conduct)، والتي قامت مجموعة من الطالب بتطويرها، تحتوي 
 أيًضا على معلومات بخصوص حقوق الطالب ومسؤولياتهم وموارد المساعدة

.القانونية

 لطلب نسخة مطبوعة، تواصل مع أي مركز ترحيب تابع لـ BPS 
-617) (Superintendent’s Office) صفحة 5) أو مكتب المشرف العام)
.(superintendent@bostonpublicschools.org أو 635-9050

 متوفرة باللغات اإلنجليزية، (Code of Conduct) مدونة قواعد السلوك
 والعربية، والكريولية، والصينية، والفرنسية، والكريولية (هايتي)، والصومالية،

.واإلسبانية، والفيتنامية
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دليل الخدمات لألسر
Boston Public Schools (BPS) مكاتب

9000-635-617............................................. الرقم الرئيسي
9300-635-617................... تعليم الكبار والمدرسة الثانوية المسائية
617-635-9660........ (BSAC) المجلس االستشاري للطالب بوسطن
................. (االتصاالت (وسائط اإلعالم، والموقع الشبكي والمطبوعات

617-635-9265
8030-635-617....................................... الخدمات االستشارية
6816-635-617......................... العد التنازلي نحو رياض األطفال
9450-635-617............................... (البيانات والمساءلة (اختبار
9701-635-617....................................... تعليم األطفال المبكر
8035-635-617........................ (الخيارات التعليمية (التعليم البديل
8030-635-617................................... تصاريح العمل، الطالب
7750-635-617........................ (المشاركة (دعم المدرسة واألسرة
9660-635-617............................. (المشاركة (المكتب المركزي
9435-635-617.................................... متعلمو اللغة اإلنجليزية
.................. بالمقاطعة (ELL) اللجنة االستشارية لمتعلمي اإلنجليزية 

617-635-9435
9516-635-617............. (تخطيط ودعم التسجيل (التعيينات المدرسية
9650-635-617................ (المساواة (قضايا التمييز والحقوق المدنية
617-635-9512........ (AWC) مدارس االمتحانات وفئة العمل المتقدم
9300-635-617....................................مركز محو أمية األسرة
9144-635-617.................................... خدمات الغذاء والتغذية
8030-635-617............................................. خدمات التوجيه
6643-635-617............................................ الصحة والعافية
1577-635-617.......... (جلسات االستماع وااللتماس (القضايا التأديبية
8079-635-617...................................... دعم المدرسة الثانوية
8037-635-617.................................... الطالب الذين بال مأوى
9600-635-617...................... (الموارد البشرية (شؤون الموظفين
617-635-9199................... (OIIT) تكنولوجيا التعليم والمعلومات
6788-635-617............................................ الخدمات الطبية

 مركز تقييم وإرشاد القادمين الجدد
1565-635-617.............................................. (اختبار اللغة)
9054-635-617................................................ أمين المظالم
617-635-7750........ (Parent University) جامعة أولياء األمور
2273-635-617..................................... مركز إعادة المشاركة
8000-635-617............................................ خدمات السالمة
9014-635-617...............................................لجنة المدرسة
8599-635-617........................ التعليم الخاص والخدمات الطالبية
7335-297-617...... المجلس االستشاري ألولياء األمور للتعليم الخاص
9507-635-617............................................ سجالت الطالب
9336-635-617........................................... المدرسة الصيفية
9050-635-617............................................. مكتب المشرف
7750-635-617..................................... مركز التدريب I الباب
9520-635-617........................................................ النقل

ةسردملا ىلإ ةدوعلاو سرادملا يف ليجستلل نخاسلا طخلا
617-635-9046

2020 رياني و 2019 ربمتبس - سطسغأ
  8:30 ةعاسلا نم - ةعمجلا و سيمخلا ،ءاثالثلا ،نينثألا

ءاسم 5:00- ًاحابص
ًءاسم 7:00-ةريهظلا نم :ءاعبرألا

يئاضقلا لخدتلاو رمنتلا عنمو ةنمآ سرادمل نخاسلا طخلا
(ةلاسر وأ ةملاكم) 617-592-2378

 يف رمنتلا نع غالبإلل ءايصوألا/رومألا ءايلوأو بالطلل
 ،تنرتنإلا ةكبش ىلعو ،ةسردملا جراخو ،ةسردملا

 / رومألا ءايلوأ وأ بالطللو ؛ةينورتكلإلا ةزهجألا لالخ نمو
 وأ ةسردملا يف ةمالسلا فواخم نع غالبإلل رومألا ءايلوأ
 ةعاسلا رادم ىلع نوبردم نوراشتسم اهب لمعي .اهجراخ

.عوبسألا يف مايأ 7
9609-635-617 ةماقإلا داشرإ طخ

 نورضحي نيذلا بالطلا لوح ةلوهجم حئاصن كرتا
.نطسوب ةنيدم يف نوميقي الو ةماعلا نطسوب سرادم

:محدودة. اتصل أو قم بزيارة موقعنا 2019-2020 ساعات الخدمة
 :االثنين والثالثاء والخميس والجمعة  :السنة الدراسية
*صباًحا5- مساًء األربعاء ظهًرا 7- مساًء 8:30 
 Roxbury Welcome Center فقط مركز  :يوليو 2020

 مفتوح. من االثنين إلى الخميس ، مغلق أيام الجمعة ، في الساعات
 ، المذكورة أعاله . قم بزيارة موقعنا علي االنترنت لمزيد من التفاصيل

bostonpublicschools.org/welcomecenters
العطالت الفيدرالية، وعطالت الوالية والمدينة :مغلق

 East Boston) ال تنطبق هذه الساعات على مركز شرق بوسطن
center).

BPS مراكز ترحيب

خدمات إضافية
Boston: خدمات المدينة (9 صباًحا5- مساًء) .......... cityofboston.gov | 

617-635-4000
................................................... خط المحافظ 24 ساعة  311
............... (BCYF) مراكز بوسطن للشباب واألسر  617-635-4920
....................................... خط المحافظ للصحة  800-847-0710
......... (مكتب المحافظ لتقدم المهاجرين (متعدد اللغات  617-635-2980
....................................... خط المحافظ للشباب  617-635-2240

 قسم التعليم االبتدائي و
www.doe.mass.edu | 781-338-3300............. (DESE) التعليم الثانوي
................................. معلومات عن المدارس المستقلة  781-338-3227

Dorchester
617-635-8015
Campbell Resource Center
1216 Dorchester Ave. 
Roslindale 
617-635-8040
Jennie Barron Building
515 Hyde Park Ave. 

Roxbury
617-635-9010
Bolling Municipal Building
2300 Washington St., 2nd 
Fl. 
East Boston 
617-635-9597
Mario Umana Academy

312 Border St.
 مركز األقمار الصناعية/ساعات 



.من  روض األطفال إلى  الصف الخامس 5 
دورة الربيع

( روض األطفال - الصف الخامس5)

دورة الشتاء

(روض األطفال - الصف الخامس 5)

دورة الخريف

(الصف األول - الخامس 1 - 5 فقط)

مارس/ أذار 2019 إلي16
يونيو/حزيران 2020 19

ديسمبر/كانون أول 2019 إلي 2
مارس/أذار 2020 13

سبتمبر/أيلول 2019 إلي 5
نوفمبر/تشرين ثاني 2019 29

المصطلح

أخر يوم في المدرسة    األسبوع من 23 مارس/أذار األسبوع من 9 ديسمبر/كانون أول توزيع بطاقات التقرير

 .تشمل روض األطفال إىل الصف الخامس يف املدارس التي يتواجد بها  روض األطفال إىل الصف الثامن

 :استثناءات

	 .ال يحصل تالميذ روض األطفال على بطاقة تقرير فترة الخريف

 على ثالثة شروط خاصة Young Achievers Math & Science و King و Curley وBTU تتفوق مدارس
.بالصفوف 1-8

2020-2019
 Report Card Schedule جدول بطاقة التقرير 

الصفوف  6 إىل 12

 املرحلة الرابعة

الصف 12

املرحلة الرابعة

الصفوف 6 إىل 11

املرحلة الثالثة املرحلة الثانية املرحلة األوىل

إبريل/نيسان 2020 27
إلي    

يونية/حزيران 5

 إبريل/نيسان 27  
2020
إلي    

19 يونية/حزيران

 فبراير/شباط 2020 3
إلي

إبريل/نيسان 2020 17

نوفمبر 2019 12
يناير 2020 31

 سبتمبر/أيلول 2019 5
إلي

 نوفمبر/تشرين ثاني 8
2019

بطائق التقرير

 21 مايو/أيار 13 مارس/أذار ديسمبر/كانون أول 19 أكتوبر/تشرين أول 10 تقارير مرحلية

أخر يوم في المدرسة     أخر يوم في المدرسة    أبريل/أذار 25 فبراير/شباط 7 نوفمبر/تشرين ثاني 15  توزيع بطاقات
التقرير

تشمل الصفوف من 6 إلى 8 في المدارس التي يتواجد بها  روض األطفال  حتى الصف الثامن باستثناء  
BTU, Curley, King,Young Achievers

:سِتناءات

.ثانوية إكليستون الكبرى -النتائج تكون حسب ثالث دورات

سيتم تعديل فترة الوسم األخيرة في ربيع 2020 بعد أن يتم تحديد اليوم األخير من المدرسة.



خريطة المنطقة

LEGEND
EEC / ELC

Elementary School

K-8 School

K-12 School

Grades 6/7-12

Middle School

High School

Special Population


