 21سبتمبر /أيلول 2015
أعزائنا اآلباء،
إن ضمان توفير كل مدرسة لبيئة تعليمية أمنة وداعمة لتالميذها يعتبر على رأس األولويات األساسية لدى عمدة المدينة ولدي شخصياً .على مدار فترة العام
ونصف الماضية ،قمنا بمراجعة أفضل الطرق لخلق ثقافة مدرسية إيجابية وبيئة يمكن من خاللها القيام بالتدريس والتعلم في أمان وسالم .ومن أجل تحقيق هذا
الهدف ،وبعد العمل عن كثب مع وكاالت أخرى بالمدينة ،وأصحاب المصالح من أفراد المجتمع ،والمناصرين ،ومدراء المدارس ،والمعلمين ،واآلباء ،قمنا
بتبني التوقعات السلوكية الجديدة لدعم تعلم التالميذ في عموم المدينة (مدونة التدخالت وقواعد االنضباط للتالميذ) في أبريل /نيسان .إن تغييرات مدونة قواعد
االنضباط تعزز السلوك اإليجابي للتلميذ عبر استخدام التدخالت ،وتدابير الدعم ،واستخدام أساليب انضباط متدرجة ومناسبة لمرحلة نمو التالميذ .إننا سنواصل
استخدام مدونة قواعد االنضباط خالل العام الدراسي .2016-2015
إن الغرض من مدونة قواعد االنضباط هو توفير بيئة مدرسية داعمة حيث يتمكن للتالميذ النمو في كال المجالين االجتماعي واألكاديمي ،ولضمان أمن
وسالمة المجتمع المدرسي .وبناء على ذلك ،يتعين على جميع أفراد المجتمع المدرسي ،بما في ذلك التالميذ وطاقم المدرسة واآلباء ،معرفة وفهم قواعد
السلوك التي يتعين على جميع التالميذ إتباعها ومعرفة العواقب المترتبة على عدم إتباع تلك القواعد .إننا نشجعكم على مراجعة المدونة ومناقشتها مع طفلكم.
تتوفر مدونة معايير االنضباط وتدابير التدخل كاملة بعشر لغات على الرابط التالي:
 ،http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/DisciplineCode/default.htmأو في صورة نسخ مطبوعة في مدرسة طفلكم.
إن قواعد االنضباط مقسمة إلى قسمين :القسم ( )Aلتالميذ الصفوف من الروضة إلى الخامس ،والقسم ( )Bلتالميذ الصفوف من السادس إلى الثاني عشر.
ضمن كل قسم ،هناك خمسة مستويات للمخالفات ،تتراوح من "سلوك غير متعاون" إلى "سلوك عدواني" ،باإلضافة إلى تشكيلة واسعة من الردود التأديبية
والتدخالت التوجيهية التي يمكن إتباعها بواسطة طاقم المدرسة عندما ينخرط تلميذ في سلوك مخالف لمعايير االنضباط .تتضمن التدخالت التوجيهية الممكنة
االستشارات ،والوساطة ،واالجتماعات التوجيهية .تتضمن الردود التأديبية اجتماع مع اآلباء ،أو االحتجاز ،أو التوقيف ،وفقا ً لنوعية السلوك المسيء .إضافة
إلى ذلك ،تتضمن قواعد االنضباط الئحة بحقوق التالميذ ومسؤولياتهم .تطبق قواعد االنضباط على جميع التالميذ .كما تتم مراعاة تدابير إضافية لحماية
التالميذ المعوقين في مدونة قواعد االنضباط.
المعايير الموضوعة في مدونة قواعد االنضباط تطبق على السلوكيات التي تحدث في :المدرسة ،قبل ،وخالل ،وبعد الدوام الدراسي؛ وأثناء التنقل على متن
حافالت ممولة من قبل إدارة التعليم لمدينة نيويورك؛ وفي الفعاليات التي تتم برعاية المدرسة؛ وخارج حرم المدرسة عندما يؤثر ذلك السلوك سلبا ً على
العملية التعليمية أو يعرض صحة أو أمن أو سالمة أو أخالقيات أو رفاهية المجتمع المدرسي للخطر .إن مدارسنا تسعى جاهدة من أجل تضمين اآلباء
كشركاء نشطين في الحفاظ على أمن وسالمة المدارس .شكراً جزيالً لكم على دعمكم في مساعدتنا على جعل مجتمعاتنا المدرسية أفضل ،وأقوى ،وأكثر
أمانا ً ألطفالنا .إذا كانت لديكم أية أسئلة ،المرجو االتصال بمدرسة طفلكم.
مع خالص االحترام والتقدير،

مستشارة التعليم
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