CITYWIDE BEHAVIORAL
EXPECTATIONS
to Support Student Learning

Student Intervention and Discipline Code
and Bill of Student Rights and Responsibilities, K-12
Effective April 2015

TM

التوقعات السلوكية عىل مستوى املدينة لدعم تعلم التالميذ
 من،(مدونة قواعد االنضباط والئحة حقوق التلميذ ومسؤولياته
)صف الروضة إىل الصف الثاين عرش

Department of
Education
Carmen Fariña
Chancellor

i

كارمن فارينا
مستشارة التعليم
لويس هرييرا
املسؤول التنفيذي األعىل
مكتب السالمة والتنمية الشبابية

إليزابيث روز
نائبة مستشار التعليم
قسم العمليات

تنص سياسة إدارة التعليم ملدينة نيويورك عىل عدم التمييز عىل أساس العرق أو اللون أو الدين أو األصل الوطني أو حالة املواطنة/الهجرة ،أو السن أو
ّ
اإلعاقة أو الحالة االجتامعية أو الجنس أو التوجه الجنيس أو الهوية الجنسانية/التعبري عن تلك الهوية يف برامجها وأنشطتها التعليمية ،وعىل املحافظة عىل
بيئة خالية من التحرش الجنيس وفقاً للقانون.
ميكن توجيه االستفسارات حول االلتزام بالقوانني املناسبة إىل :مكتب تكافؤ الفرص ،بالعنوان التايل:
Office of Equal Opportunity
Court Street, Brooklyn, New York 11201 65
هاتف)718( 935-3320 :

التوقعات السلوكية عىل مستوى املدينة لدعم تعلم التالميذ (مدونة قواعد االنضباط والئحة حقوق التلميذ ومسؤولياته ،من صف الروضة إىل الصف الثاين عرش) أعدت للنرش من قبل مكتب
املنشورات التعليمية ،Christopher Sgarro ،مدير املكتب .التصميم الغرافييك وتنسيق النصوص تم بواسطة تويب هارمتان.
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معايري االنضباط وتدابري التدخل عىل مستوى املدينة
تلتزم إدارة التعليم مبدينة نيويورك بالحرص عىل أن تكون مدارسنا آمنة ومؤمنة وتشكل بيئة منظمة ومهيأة لتقديم خدمات التعليم والتعلم كل يوم .إن خلق مدارس
آمنة وداعمة يعتمد عىل جهود جميع أعضاء املجتمع املدريس ،مبا يف ذلك املعلمني ،والتالميذ ،واإلداريني ،واآلباء ،واالستشاريني ،واألخصائيني االجتامعيني ،وأفراد األمن،
ومقدمي الخدمات ذات الصلة ،وطاقم الكافيرتيا ،وطاقم الخدمة ،والعاملني بالحافالت املدرسية ،ملعاملة بعضهم البعض باحرتام متبادل.
تتضمن هذه الوثيقة الئحة حقوق التلميذ ومسؤولياته ،وهي تروج للسلوك املسؤول للتالميذ ،وملناخ من الكرامة واالحرتام ،عن طريق وضع محددات ملساعدة
التالميذ يف سبيلهم ليك يصبحوا مواطنني منتجني يف مجتمع متعدد الثقافات.

جدول املحتويات
قواعد السلوك

يتعني عىل جميع أفراد املجتمع املدريس ،مبا يف ذلك التالميذ
وطاقم املدرسة واآلباء ،معرفة وفهم قواعد السلوك التي
يتعني عىل جميع التالميذ إتباعها ومعرفة العواقب املرتتبة
عىل عدم إتباع تلك القواعد.
تقدم مدونة قواعد االنضباط وتدابري التدخل عىل مستوى
املدينة (مدونة قواعد االنضباط) وصفاً شامالً للسلوكيات
التي ال تستويف معايري السلوك املقبول من قبل تالميذ
املدارس العامة مبدينة نيويورك .وتتضمن مجموعة كبرية من
اإلجراءات التأديبية املسموح بها والتدخالت التوجيهية التي
ميكن للمدارس استخدامها للتعامل مع سوء السلوك .كام
يتضمن الكتيب أيضاً الئحة حقوق التالميذ ومسؤولياتهم.
تطبق قواعد االنضباط عىل جميع التالميذ.
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اآلباء كرشكاء
لكل من التالميذ واآلباء وطاقم موظفي املدارس دور يف جعل املدارس أكرث أمناً ويجب أن يتعاونوا مع بعضهم البعض لتحقيق هذا الهدف .يتعني عىل طاقم
ّ
املدرسة أن يحيطوا اآلباء علامً بسلوكيات طفلهم ،وأن يعتربوا اآلباء رشكاء عند التعامل مع النواحي ذات األهمية .التواصل مع اآلباء ميكن أن يتضمن ،ولكن ال
يقترص عىل ،املكاملات التليفونية و /أو االتصاالت الكتابية .وكمثل أعىل ،يتعني عىل اآلباء وأفراد طاقم املدرسة أن يظهروا مامرسة السلوكيات التي يتمنوا أن يروا
التالميذ يقلدونها.

الحضور
إن املواظبة عىل الحضور يف املدرسة تشكل أمرا ً حيوياً للتقدم
األكادميي للتلميذ ونجاحه .يتعني عىل موظفي املدرسة التأكد
من توفري املداخل والتدخالت والدعم املناسب للتالميذ الذين
يظهرون مشاكل يف املواظبة عىل الحضور ،مثل الغياب بدون إذن
أو تكرار الغياب بدون عذر ،أو اإلهامل التعليمي.
يف حالة الغياب بدون عذر ،يتعني عىل موظفي املدرسة االجتامع
مع التلميذ وويل أمره من أجل تحديد الدعم املطلوب ،والترصف
املناسب والذي قد يتضمن عىل سبيل املثال وليس الحرص:
تدخالت توجيهية ،و /أو اإلحالة لالستشارة ،و /أو اإلحالة لربامج
ما بعد الدوام الدرايس.
يتعني عىل مسؤول الغياب باملدرسة أو لجنة شؤون التالميذ
أن تقوم مبراجعة حاالت الغياب املزمن و /أو الغياب بدون
عذر ،ويتعني تضمني املعلمني املسؤولني عن الغياب ،والعمداء،
واملوجهني اإلرشاديني ،واملعلمني ،واألخصائيني االجتامعيني،
وغريهم من طاقم املدرسة ،يف عملية التوصل إىل القرار املناسب.
الحاالت التي يشتبه يف إنها ترجع إىل اإلهامل التعليمي يجب
أن تبلغ إىل السجل املركزي لوالية نيويورك (New York State
 )Central Registerوفقاً لتعليامت املستشار رقم (.)A-750

وليك نضمن أن يصبح اآلباء رشكاء نشيطني ومشاركني يف الرتويج لبيئة مدرسية
أمنة وداعمة ،يتعني عليهم أن يتعرفوا عىل قواعد االنضباط .يتحمل مسؤولو
املدرسة مسؤولية مشاركة املعلومات املوجودة يف هذا الكتيب مع التالميذ،
واآلباء ،وطاقم العاملني .إننا نشجع املدارس عىل توفري ورش عمل لآلباء حول
فهم مدونة قواعد االنضباط وكيفية العمل بأفضل الطرق مع املدرسة لدعم منو
طفلهم االنفعايل واالجتامعي .يتحمل املربون مسئولية تبليغ اآلباء عن سلوك
أطفالهم بغرض تنمية املهارات التي يتطلبها التالميذ يف املدرسة واملجتمع .إننا
نشجع اآلباء عىل مناقشة األمور التي تؤثر عىل سلوك التلميذ مع معلم الطفل
أو غريه من موظفي املدرسة ،وكذلك االسرتاتيجيات التي ميكن أن تكون فعالة
يف العمل مع التلميذ.
من املهم جدا ً وجود أعىل قدر من التواصل والتشاور بني املدرسة واملنزل.
إن االجتامعات التوجيهية التي يحرضها كل من مدير املدرسة أو من ينوب
عنه ،واملوجه اإلرشادي ،ووالد التلميذ ،ومعلم أو أكرث من معلمي التلميذ،
تعترب إحدى الوسائل الفعالة لتشجيع مساهمة الوالدين وينبغي عقد هذه
االجتامعات مع التالميذ أينام كان ذلك مناسباً .يتعني عىل اآلباء الراغبني يف
مناقشة التدخالت التوجيهية كاستجابة لسلوك التلميذ ،االتصال مبدرسة طفلهم،
مبا يف ذلك االتصال مبنسق شؤون اآلباء ،أو بشعبة املشاركة العائلية واملجتمعية.
يف حالة انخراط التلميذ يف سلوك غري مالئم ،يتعني عىل مدير املدرسة أو من
ينوب عنه ،إبالغ اآلباء بهذا السلوك .يف حالة االعتقاد بأن التلميذ قد ارتكب
جرمية ،يتعني إبالغ الرشطة ويجب االتصال بالوالدين .راجعوا تعليامت
املستشار رقم (.)A-412

* مصطلح "الوالد" ،أينام استُ ِ
والدي التلميذ أو ويل(ة) أو أولياء أمر التلميذ ،أو أي شخص أو أشخاص أو وكالة تربطهم عالقة أبوية أو عالقة وصاية بالتلميذ ،أو قد يعني التلميذ نفسه إن كان قارصا ً محررا ً أو
خدم يف هذه التعليامت ،يعني والد(ة) أو
ّ
بلغ  18سنة.
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خلق مدارس آمنة وداعمة وشاملة
تعزيز السلوك اإليجايب للتالميذ
إن ثقافة املدرسة وبيئتها املدرسية لهام تأثري كبري عىل التقدم األكادميي للتالميذ وعالقاتهم باألقران والبالغني .يتوقع من كل مدرسة أن تقوم بالرتويج لثقافةتزود
التالميذ ببيئة مدرسية داعمة ،يتمكنون من النمو فيها اجتامعياً وأكادميياً .إن ربط التالميذ باملدرسة عرب فرص للمشاركة يف مجموعة واسعة من األنشطة املعززة للروح
االجتامعية ،وكفالة الرعاية وتوفري أشخاص بالغني داعمني ،باإلضافة إىل وجود برنامج شامل للوقاية والتدخالت ،كل ذلك سيزود التالميذ بالخربات واالسرتاتيجيات
واملهارات املعيشية والدعم الذي يحتاجونه لتحقيق التفوق.
يعترب التعلم االجتامعي االنفعايل مكوناً أساسياً لربنامج املدرسة من أجل الوقاية الشاملة لجميع التالميذ .يتوقع من املدارس أن تلعب دورا ً فاعالً يف تعزيز السلوك
االجتامعي للتالميذ .إن توفري مجموعة من أساليب دعم السلوك اإليجايب ،وكذلك فرص
ذات مغزى للتعلم االجتامعي اإلنفعايل سوف يعزز سهولة التكيّف .إن التعليم اإلنفعايل
إن مشاركة التالميذ هي عامل مكمل لخلق ثقافة مدرسية
االجتامعي الفعال يساعد التالميذ عىل تنمية املهارات املعيشية األساسية ،والتي تتضمن:
إيجابية وبيئة ترعى النمو االجتامعي واالنفعايل للتالميذ،
وتدعم إنجازاتهم األكادميية .تزويد التالميذ بفرص متعددة
تقدير االنفعاالت والتعامل معها؛ تنمية حس رعاية اآلخرين وتقدير مشاعرهم؛ إنشاء
للمشاركة يف تشكيلة واسعة من األنشطة املنارصة للمجتمع،
عالقات إيجابية؛ اتخاذ قرارات مسؤولة؛ والتعامل مع املواقف املتحدية بطريق بناءة
ويف ذات الوقت ،فإن البالغني الذين يتسمون بالرعاية
وأخالقية .عندما يكتسب التالميذ تلك املهارات ،سوف يخلقون عالقات إيجابية أكرث مع
والدعم ميكنهم املساعدة يف الوقاية من السلوكيات السلبية.
األقران ،وسينخرطون يف املزيد من السلوكيات اإلجتامعية ،وستقل احتاملية انخراطهم يف
مخالفات سوء سلوك.
األمثلة قد تتضمن :تزويد التالميذ بفرص ذات مغزى
ملشاركة األفكار والشواغل ،واملشاركة يف مبادرات عىل
إن إنشاء إطار عمل لعموم املدرسة للدعم السلويك والتدخالت يعترب عامالً أساسياً
مستوى عموم املدرسة؛ تنمية القيادة الطالبية؛ تكريم
لتطبيق العقوبات التأديبية املتدرجة .إن الهدف من أساليب الدعم السلويك هو رعاية
دوري إلنجازات التالميذ يف نواحي أكادميية وتتعلق باملهنج
سهولة التكيّف ،ومساعدة التالميذ عىل فهم القواعد املدرسية وإتباعها ،ةدعمهم يف
الدرايس؛ استخدام األراء التصحيحية؛ ووضع نظام للسلوك
تنمية املهارات التي يحتاجونها الستيفاء التوقعات السلوكية.
اإليجايب عىل مستوى املدرسة .إن مثل تلك الفرصة ،مدعومة
بربنامج توجيهي متكامل للوقاية والتدخل ،من شأنها أن
كام أن أعضاء طاقم املدرسة يعدوا مسؤولني أيضاً عن التعامل مع السلوكيات غري
تزود التالميذ بالخربات واالسرتاتيجيات واملهارات والدعم
املناسبة للتالميذ ،والتي تشوش عىل العملية التعليمية .يتوقع من اإلداريني واملعلمني
الذي يحتاجونه لتحقيق النجاح.
واالستشاريني وغريهم من أفراد طاقم املدرسة أن يرشكوا جميع التالميذ يف اسرتاتيجيات
وقائية وتدخلية ،تتعامل مع القضايا السلوكية للتالميذ ،ومناقشة هذه االسرتاتيجيات مع
التلميذ وويل أمره.
االسرتاتيجيات الوقائية والتدخلية تتضمن عىل سبيل املثال وليس الحرص ،دعم توجيهي وخدمات للتعامل مع الظروف الشخصية والعائلية؛ تعليم اجتامعي/انفعايل؛ حل
النزاعات؛ والتوسط؛ واملفاوضات التعاونية؛ والتعامل مع الغضب؛ والتعامل مع الضغوط؛ وحل املشكالت بطريقة تعاونية؛ واكتساب مهارات التواصل؛ استخدام مواد
و /أو مناهج تدريسية بديلة؛ خدمات إثرائية؛ إلحاق بفصل بديل؛ و /أو وضع أو مراجعة تقييامت السلوك الوظيفي ،وخطط التدخل السلويك ،والتي يتعني وضعها و/
أو مراجعتها كاسرتاتيجية مبكرة للتدخل .ويف أي وقت يظن فيه مسؤولو املدرسة أن الصعوبات التي يواجهها التلميذ قد تكون بسبب إعاقة قد تتطلب خدمات التعليم
لذوي االحتياجات الخاصة ،فيجب عىل املدرسة أن ت ُحيل التلميذ فورا ً إىل لجنة التعليم لذوي االحتياجات الخاصة (.)CSE
من خالل استخدام اسرتاتيجيات التدخل والوقاية التي ترشك التالميذ وتعطيهم إحساس واضح بالغرض ،يقوم أعضاء طاقم املدرسة بتسهيل النمو األكادميي واالجتامعي
واالنفعايل للتالميذ ،ومساعدتهم يف اتباع القواعد والسياسات املدرسية.
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اإلجراءات التأديبية املتدرجة
إن فهم التأديب عىل أنه "لحظة تعليمية" يعد أساسياً التخاذ مدخل إيجايب للتأديب .تستخدم اإلجراءات التأديبية املتدرجة تدخالت تصاعدية للتعامل مع السلوك غري
املناسب ،بهدف أسايس وهو تعليم السلوك االجتامعي .اإلجراءات التأديبية املتدرجة ال تسعى إلنزال العقاب .ولكن بدالً من ذلك ،تسعى اإلجراءات التأديبية املتدرجة
إىل إحداث تغيريات يف السلوك وتحمل املسؤولية.
إن الهدف من اإلجراءات التأديبية املتدرجة هو الوقاية من تكرار السلوك السلبي عن طريق مساعدة التالميذ يف التعلم من أخطائهم .من األشياء األساسية يف تطبيق
اإلجراءات التأديبية املتدرجة ،مساعدة التالميذ الذين انخرطوا يف سلوك غري مقبول عىل:
•

فهم ملاذا يعترب هذا السلوك غري مقبول والرضر الذي يسببه؛

•

فهم ما كان يتعني فعله بطريقة مختلفه يف نفس املوقف؛

•

تحمل مسؤولية ترصفاتهم؛

•

منحهم الفرصة لتعلم اسرتاتيجيات اجتامعية ومهارات لالستخدام يف املستقبل؛ و

•

فهم تسلسل العواقب األكرث رصامة إذا تكرر حدوث هذه السلوك.

يجب بذل كل جهد ممكن لتصحيح سلوك التلميذ من خالل
التدخالت التوجيهية وغريها من االسرتاتيجيات الداخلية للمدرسة
مثل املامرسات اإلصالحية .التدخالت التوجيهية تعد أساسية ألن
السلوك غري املناسب أو مخالفات قواعد االنضباط قد تكون أعراض
ملشاكل أكرث خطورة يعاين منها التالميذ .وبناء عىل ذلك ،فمن املهم أن
يكون العاملني باملدرسة عىل دراية بالقضايا التي قد تؤثر عىل سلوك
التالميذ ،واالستجابة بطريقة تدعم احتياجات التالميذ إىل أقىص حد.
يتعني أن تركز الردود التأديبية املناسبة عىل الوقاية والتدخالت
الفعالة ،والرتويج لسهولة التك ّيف ،وتجنب التشويش عىل تعليم
التالميذ ،والرتويج لثقافة مدرسية إيجابية .عندما ينتج عن سوء
سلوك التلميذ اإللحاق خارج الفصل ،يجب عىل املدرسة أن تضع بعني
االعتبار استخدام الوساطة عن طريق األقران أو عملية حلقة النقاش
كاسرتاتيجية فعالة لدعم العودة الناجحة إىل الربنامج املعتاد للتلميذ.
فيام يتعلق بالتالميذ املعوقني الذين يعوق سلوكهم مشاركة التلميذ
يف املدرسة ،يعترب التقييم السلويك الوظيفي ( )FBAأداة أساسية
لفهم مسببات سلوك التلميذ .توفر خطة التدخل السلويك ( )BIPبعد
التقييم السلويك الوظيفي ( )FBAمداخل محددة للتعامل مع سلوك
التلميذ.

تحديد الرد التأديبي
يجب عىل مسؤويل املدرسة الرجوع إىل هذه الوثيقة (قواعد االنضباط) عند
تحديد أي من املعايري التأديبية سيتم تطبيقه .لتحديد أفضل الطرق للتعامل مع
السلوك غري املناسب ،من املهم تقييم مجمل الظروف املحيطة بهذا السلوك.
يجب وضع العوامل التالية بعني االعتبار قبل تحديد معايري التدخل املناسبة:
•	سن التلميذ ودرجة رشده؛
•	السجل التأديبي للتلميذ (ويتضمن ذلك طبيعة أية مخالفات سوء سلوك
سابقة ،وعدد مرات حوادث سوء السلوك السابق ،واإلجراءات التأديبية
ومعايري التدخل التوجيهي التي تم تطبيقها يف كل حالة)؛
•	طبيعة السلوك ودرجة خطورته ومداه؛
•	الظروف/السياق الذي وقع فيه هذا السلوك؛
•	عدد مرات تكرار هذا السلوك ومدة استمراره؛
•	عدد األشخاص املنخرطني يف هذا السلوك؛
•	برنامج التعليم الفردي ( )IEPالخاص بالتلميذ ،وخطة التدخل السلويك
( ،)BIPوتسهيالت الفقرة  ،504إذا كان ذلك ينطبق.
إن التدخالت التوجيهية هي عامل مساعد مهم لإلجراءات التأديبية.
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اإلجراءات التأديبية املتدرجة
مستويات املخالفات
التوقعات السلوكية لعموم املدينة لدعم تعلم التالميذ ،تح ّمل التالميذ املسؤولية عن سلوكهم .وقد تم تجميع املخالفات يف خمس مستويات بناء عىل مدى
خطورة املخالفة .عندما يكون ذلك ممكناً ومناسباً ،يجب أن يكون يبدأ الرد عىل سوء السلوك بأدىن مستوى من الردود التأديبية وأن يتضمن التدخل
(التدخالت) التوجيهية املناسبة.
يحتاج مدراء املدارس ،واملعلمون ،وطقام املدرسة ،والتالميذ،
واآلباء ،إىل معرفة تدابري االنضباط التي ميكن اتخاذها عندما
يصدر عن التلميذ سوء سلوك أو يقوم فعلياً بالتشويش عىل
الفصل .إن مدونة قواعد االنضباط مقسمة إىل قسمني— القسم
 :Aللصفوف من الروضة إىل الخامس ،والقسم  :Bللصفوف
 — 12-6لضامن الوضع بعني االعتبار سن التالميذ ودرجة
رشدهم .بعض املخالفات قد ال تنطبق عىل التالميذ بالصفوف
من الروضة إىل الثالث.

املستويات التصاعدية للمخالفات
املستوى 1

سلوك غري متعاون/غري ملتزم

املستوى 2

سلوك فوضوي

املستوى 3

سلوك مشوش

املستوى 4

سلوك عدواين أو ضار/مؤذ

املستوى 5

سلوك خطري للغاية أو عنيف

كل مستوى من مستويات املخالفات يوفر مجموعة من التدخالت التوجيهية املحتملة ،وكذلك حد أدىن وحد أقىص للردود التأديبية املمكنة ،والتي ميكن تطبيقها
من قبل املعلم ،أو مدير املدرسة ،أو املدير التنفيذي ملكتب سالمة وتنمية الشبيبة ،أو شخص آخر ينوب عن مستشار التعليم ،أو املدير املراقب املجتمعي.
التدخالت املذكورة ليست شاملة بالكامل .التالميذ الذين ينخرطون يف سوء سلوك غري مذكور ،سيخضعون للتدابري التأديبية املناسبة بواسطة املعلم ،و /أو مدير
املدرسة ،و /أو املدير التنفيذي ملكتب سالمة وتنمية الشبيبة،
أو شخص آخر ينوب عن مستشار التعليم ،أو املدير املراقب
أين ومتى يتم تطبيق مدونة قواعد االنضباط
املجتمعي ،بناء عىل نوع املخالفة لقواعد املدرسة .لضامن
أن طاقم املدرسة والتالميذ واآلباء عىل دراية بجميع املعايري
املعايري املوضوعة يف مدونة قواعد االنضباط تطبق عىل السلوكيات:
املتوقعة للسلوك ،يتعني وضع قواعد املدرسة يف صيغة مكتوبة
• يف املدرسة خالل ساعات الدوام الدرايس؛
وتوفريها لجميع التالميذ.
•	قبل وبعد الدوام الدرايس أثناء التواجد يف حرم املدرسة؛
توفر مدونة قواعد االنضباط معايري متدرجة لتحمل املسؤولية
للتالميذ الذين ينخرطون يف سوء سلوك متكرر ،برصف النظر
عن التدخالت السابقة و /أو التطبيق السابق للمعايري التأديبية.
سيتم تطبيق معايري صارمة للمحاسبة وتحمل املسؤولية
عىل أولئك التالميذ الذين ينخرطون يف منط مستمر من سوء
السلوك .كلام كان ذلك ممكناً ومناسباً ،قبل تطبيق مثل تلك
العقوبات ،يتعني عىل مسؤويل املدرسة استنفاد الردود التأديبية
األقل حدة واستخدام التدخالت التوجيهية.

•	عند التنقل يف مركبات ممولة من قبل إدارة التعليم ملدينة نيويورك؛
•	يف جميع الفعاليات التي تعقد برعاية املدرسة؛
•	ويف األماكن خارج حرم املدرسة ،عندما تظهر هذه السلوكيات تأثريات سلبية
عىل العملية التعليمية أو تهدد صحة أو أمن وسالمة أو أخالقيات أو رفاهية
املجتمع املدريس.
عندما يتضمن سوء السلوك اتصاالت أو إمياءات أو سلوك تعبريي ،تنطبق املخالفات عىل
االتصاالت الشفوية والتحريرية واإللكرتونية ،التي تتضمن عىل سبيل املثال وليس الحرص،
الرسائل اإللكرتونية والشبكات االجتامعية.
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التعامل مع االحتياجات السلوكية لتالميذ صف ما قبل الروضة
وضعت مدونة قواعد االنضباط توقعات سلوكية للتالميذ يف الصفوف من الروضة إىل  .12مدونة قواعد االنضباط ال تطبق عىل تالميذ صف ما قبل الروضة .تلتزم إدارة
التعليم وإدارة خدمات األطفال ملدينة نيويورك بضامن أن يرتك جميع األطفال برامج الطفولة املبكرة وهو معدون لدخول صف الروضة ومستعدون للنجاح أكادميياً
وسلوكياً .للحصول عىل مزيد من املعلومات عن إدارة السلوك ،نرجو مراجعة بيان إدارة خدمات األطفال حول إدارة السلوك ،عىل املوقع اإللكرتوين إلدارة التعليم،
تحت بند الطفولة املبكرة.http://schools.nyc.gov/Academics/ EarlyChildhood/educators/UPK.htm :

التعامل مع حاجات التالميذ من ذوي اإلعاقات
التقييم السلويك الوظيفي ( )FBAهو عملية لتحديد سبب انخراط التلميذ يف سلوكيات تعوق التعليم ،وما هي عالقة هذا السلوك بالبيئة .يعتمد التقييم السلويك
الوظيفي ( )FBAعىل املالحظة املبارشة ،واملعلومات املقدمة من املعلمني ومقدمي الخدمات واآلباء .ويستخدم يف فهم سلوك التلميذ ،مبا يف ذلك توقيت وسبب
حدوثه ،ولوضع توصيات للتعامل مع هذا السلوك.
يجب اللجوء إلجراء التقييم السلويك الوظيفي ( )FBAعندما يقوم التلميذ املعوق أو التلميذ الذي يعتقد أنه معوق ( )1بإظهار سلوك مستمر يعوق تعلمه أو تعلم
اآلخرين ،برصف النظر عن التطبيق املتسق ملعايري التدخل عىل مستوى املدرسة أو عىل مستوى الفصل ،أو ( )2االنخراط يف سلوك يعرض التلميذ أو اآلخرين لخطر
إلحاق الرضر أو اإلصابة؛ أو ( )3اعتبار لجنة التعليم لذوي االحتياجات الخاصة ( )CSEلوضع التلميذ يف برنامج أكرث رصامة بسبب سلوكه .يفرتض أن التلميذ معوق إذا
أعرب الوالدين عن قلقهم كتابة ،لإلفادة بأن التلميذ يحتاج إىل خدمات التعليم لذوي االحتياجات الخاصة أو إذا أعرب طاقم املدرسة عن قلقهم بشأن منط سلويك أو
إذا متت إحالة التلميذ للتقييم املبديئ .يتعني إجراء التقييم السلويك الوظيفي ( )FBAأو تحديثه بعد توصل مراجعة تحديد السلوك ( )MDRألن هذا السلوك هو ناتج
عن إعاقة التلميذ.
بعد إمتام التقييم السلويك الوظيفي ( ،)FBAيتعني أن يقوم فريق برنامج التعليم الفردي ( )IEPبتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لوضع خطة للتدخل السلويك ()BIP
أو تحديثها .خطة التدخل السلويك ( )BIPهي خطة تعتمد عىل نتائج التقييم السلويك الوظيفي ( ،)FBAوتتضمن عىل األقل ،وصفاً للسلوك املسبب للمشكلة ،وفروض
لسبب حدوث هذا السلوك ،واسرتاتيجيات تدخل تتضمن خدمات وإجراءات لدعم السلوك اإليجايب للتعامل مع هذا السلوك .للحصول عىل مزيد من املعلومات عن
التقييم السلويك الوظيفي ( ،)FBAوخطة التدخل السلويك ( ،)BIPومراجعة تحديد السلوك ( ،)MDRنرجو اإلطالع عىل الرابط التايلhttp://schools.nyc.gov/ :
.Academics/SpecialEducation/Classroom/behavior/challenging-behaviors.htm

التدخالت التوجيهية
تقوم املدارس بتوفري مجموعة من التدخالت وخدمات الدعم للتالميذ ،من أجل تعزيز السلوكيات اإليجابية ،خالل الدوام الدرايس و /أو بعده ،عىل مدار العام الدرايس.
عندما ينخرط التلميذ يف سوء سلوك ميسء ،فإنه يتعني اعتبار قامئة التدخالت التوجيهية غري القابلة لالستنفاد ،بناء عىل نوع السلوك الذي انخرط فيه التلميذ .متثل
التدخالت التوجيهية جز ًء مهامً من الرد الشامل عىل سوء السلوك .يتوقع من املدارس أن تقدم خدمات داعمة يف جميع مراحل العملية التأديبية ،مبا يف ذلك خالل
فرتات التوقيف .تساعد التدخالت التوجيهية ،عند استخدامها بطريقة منسقة ومناسبة ،يف تحسني سلوك التلميذ ،وتقليل وترية تكرار سوء السلوك ،واملساهمة يف خلق
بيئة مدرسية إيجابية .خدمات الدعم قد تتضمن أي من مجاالت التدخالت التوجيهية أو تشكيلة من الخدمات التي تلبي احتياجات التلميذ عىل أكمل وجه.
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أنواع التدخالت التوجيهية
التواصل مع اآلباء :يتعني عىل طاقم املدرسة أن يحيطوا اآلباء علامً بسلوكيات
طفلهم ،وأن يعتربوا اآلباء رشكاء عند التعامل مع النواحي ذات األهمية .التواصل
مع اآلباء ميكن أن يتضمن ،ولكن ال يقترص عىل ،املكاملات التليفونية و /أو
االتصاالت الكتابية.

تقارير تقدم السلوك قصرية املدى :ميكن للمعلمني و /أو مدراء املدارس إرسال
تقارير عن تقدم السلوك إىل اآلباء وأولياء األمور بصورة دورية حتى يشعروا
بأن التلميذ وصل ملرحلة التحكم يف سلوكه ،وأنه يعمل بنجاح يف الفصل.

االجتامع التوجيهي :ميكن ملدراء املدارس واملعلمني طلب عقد اجتامع توجيهي
مع التلميذ ،وإن أمكن ،مع الوالد أو ويل األمر .الغرض من هذا االجتامع هو
مراجعة السلوك ،وإيجاد حلول للمشكلة ،والتعامل مع املسائل األكادميية
والشخصية واالجتامعية التي قد تكون تسببت أو أدت إىل السلوك محل البحث.

إنشاء عقد للسلوك الشخيص :يجتمع التالميذ مع املعلمني للتوصل لعقد مكتوب
يتضمن أهداف محددة وتكليفات أداء معينة يتعني عىل التلميذ إتباعها لبلوغ
تلك األهداف .ويتم توقيع العقد بواسطة التلميذ واملعلم ،وإن أمكن ،الوالد أو
ويل األمر.

اإلحالة إىل فريق شؤون التلميذ ( :)PPTفرق شؤون التلميذ هي فرق تتكون يف
التدخل عن طريق طاقم االستشاريني :كلام كان ذلك متاحاً ،ميكن لطاقم
مقر املدرسة وتستخدم مدخالً متعدد لإلجراءات التأديبية لتشجيع التالميذ عىل
االستشاريني باملدرسة و /أو برامج الصحة العقلية باملدرسة ،توفري مجموعة
النجاح من خالل اسرتاتيجيات ووسائل الدعم للوقاية والتدخل .يتم تكليف مدير
واسعة من خدمات الصحة العقلية الشاملة والتي تتميز بالرسية والخصوصية،
والتي تتضمن عىل سبيل املثال وليس الحرص :تقييامت ،عالجات فردية وجامعية حالة لتويل شؤون كل إحالة من إحاالت التالميذ وذلك حتى يتم وضع خطة
وعائلية ،استشارات من قبل املعلمني ،اسرتاتيجيات تعليمية لآلباء وطاقم العاملني .فردية ملساعدة التلميذ عىل تخطي الصعوبات األكادميية و /أو التحديات األخرى
التي يواجهها.
اإلحالة إىل منظمة مجتمعية ( :)CBOميكن إحالة التالميذ إىل منظامت
مجتمعية للحصول عىل توليفة واسعة من الخدمات التي تتضمن برامج ما بعد
الدوام الدرايس ،واالستشارات الفردية والجامعية ،وتنمية الحس القيادي ،وحل
الرصاعات ،والتدريس الخصويص.

اإلحالة إىل خدمات االستشارات املناسبة املتعلقة بإدمان املخدرات :يف حالة
معاناة التلميذ من مشكالت تتعلق بإدمان املخدرات ،والتي تتضمن استخدام
أو حيازة أو توزيع مخدرات ممنوعة ،و /أو أدوات تعاطي املخدرات ،و /أو
الكحوليات ،يتعني اإلحالة إىل خدمات االستشارة والتي قد تكون إما داخل
املدرسة أو من خالل منظمة مجتمعية خارج املدرسة.

االستشارات الفردية والجامعية :تقدم خدمات االستشارة للتالميذ منفذا ً ملشاركة
املسائل الشخصية التي قد تكون ذات تأثري سلبي عىل حضورهم ،وسلوكياتهم،
و /أو نجاحهم األكادميي .ميكن لالستشارات يف مجموعات صغرية أن تتعامل
مع احتياجات مثل إدارة اإلجهاد ،وإدارة الغضب ،ووضع حلول فعالة للنزاعات
و /أو مهارات التواصل ،إلخ .يناقش التالميذ األهداف ويبلورونها ،ويتعلمون
اسرتاتيجيات حل املشكالت التي متكنهم من التغلب عىل مجموعة متنوعة من
التحديات الشخصية .وسوف يقوم االستشاريون باالجتامع باآلباء بصورة منتظمة
ملناقشة تقدم التلميذ عىل املستوى األكادميي والشخيص.

اإلحالة إىل خدمات االستشارات الخاصة بالتنمر أو الرتويع أو التحرش :عندما
ينخرط تلميذ أو مجموعة من التالميذ يف التنمر ،مبا يف ذلك التنمر اإللكرتوين،
أو الرتويع أو التحرش القائم عىل التمييز تجاه تلميذ آخر أو مجموعة من
التالميذ اآلخرين ،يتعني إحالة كل من التلميذ املستهدف والتلميذ املنخرط يف
هذا السلوك إىل خدمات استشارية أو خدمات دعم أو خدمات تعليمية مناسبة
ومنفصلة ،مقدمة من قبل طاقم املدرسة أو من منظمة مجتمعية .ال التوسط وال
حل النزاعات يعتربا مناسبني ،تحت أية ظروف ،الستخدامهام كتدخالت لعالج
التنمر أو الرتويع أو التحرش.

برنامج التوجيه :يقوم برنامج التوجيه مبواءمة موجه والذي قد يكون استشاري،
و /أو معلم ،و /أو تلميذ ،و /أو إداري ،مع التلميذ متلقي الذي يحتاج إىل دعم
إضايف .الغرض من هذه العالقة هو مساعد التلميذ املتلقي للرعاية يف تطوره
الشخيص واألكادميي واالجتامعي.

املعلم الروحي /املدرب :تكليف عضو مدرب من أفراد الطاقم املدريس لتقديم
دعم انتقايل للتلميذ العائد من فرتة التوقيف بواسطة املدير املراقب أو العائد
من فرتة غياب تعليمي.

اإلحالة إىل خدمات االستشارات الخاصة بالتنمر أو الرتويع أو التحرش القائم
عىل التمييز :عندما ينخرط تلميذ أو مجموعة من التالميذ يف سلوك يتضمن
التنمر أو الرتويع أو التحرش القائم عىل التمييز تجاه تلميذ آخر أو مجموعة من
التالميذ اآلخرين ،يتعني إحالة كل من الضحية والتلميذ املنخرط يف هذا السلوك
إىل خدمات استشارية أو خدمات دعم أو خدمات تعليمية مناسبة ومنفصلة،
مقدمة من قبل طاقم املدرسة أو من منظمة مجتمعية .التوسط وحل النزاعات
ليسا مناسبني ،تحت أية ظروف ،الستخدامهام كتدخالت لعالج التنمر أو الرتويع
أو التحرش القائم عىل التمييز.

اإلحالة إىل خدمات االستشارات الخاصة باستغالل العالقات بني الشباب
أو العنف الجنيس :عندما يستخدم شخص ما أسلوب التهديد أو االستغالل
الجسدي ،و /أو الجنيس ،و /أو العاطفي ،للسيطرة عىل رشيكه الذي تربطه
به عالقة عاطفية ،يتعني عىل املدرسة إحالة كل من الضحية والتلميذ املنخرط
يف هذا السلوك إىل مدرسة مناسبة ومنفصلة أو وكالة مجتمعية ،للحصول
عىل استشارات ودعم وتعليم .التوسط وحل النزاعات ليسا مناسبني ،تحت
أية ظروف ،الستخدامهام كتدخالت لحل الحاالت املتعلقة بالشك يف استغالل
العالقات.

الحل التعاوين للمشكالت :عندما ينخرط تلميذ يف سلوك ٍ
متحد ،ميكن لعضو مدرب من أعضاء طاقم املدرسة أن يستخدم العملية التعاونية لحل املشكالت يف تحديد
القضايا املعينة املتسببة يف السلوك ،وتوضيح شواغل الشخص البالغ حول هذا السلوك ،وإرشاك التلميذ يف عملية تعاونية للتعامل مع األسباب الكامنة وراء السلوك
وتقرير خطة للترصف تكون واقعية ومقبولة من الطرفني.
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املداخل التصالحية
يحرض جميع أعضاء املجتمع املدريس معهم قدرات واهتاممات ووجهات نظر وخلفيات عائلية وثقافية متنوعة .ميكن أن تكون هذه االختالفات مصدرا ً وقوة عظيمتني
عندما يقوم أعضاء املجتمع املدريس بتقدير واحرتام بعضهم البعض .إن استخدام املامرسات التصالحية لدعم العالقات الشخصية والجامعية وللتعامل مع السلوك غري
املناسب عندما يحدث ،يعترب حجر الزاوية للمدخل املتدرج للتأديب.
إن إتباع أحد املدخل التصالحية للتأديب يغري األسئلة األساسية التي تطرح عند حدوث واقعة تتعلق بالسلوك .فبدالً من السؤال عن من يقع عليه اللوم أو أن الشخص
الذي انخرط يف واقعة سوء سلوك سيتم عقابه ،يطرح املدخل التصالحي أربعة أسئلة أساسية:
•
•
•
•

ماذا حدث؟
من الذي ترضر أو تأثر بهذا السلوك؟
ما الذي يتعني فعله إلعادة األمور إىل نصابها؟
كيف ميكن للناس الترصف بطريقة مختلفة يف املستقبل؟

أنواع املداخل التصالحية
عملية حلقات النقاش :إن االستخدام املعتاد لحلقات النقاش ضمن الربنامج التدرييس للمدرسة يعترب اسرتاتيجية جيدة للوقاية والتدخل .إن عملية حلقة النقاش
متكّن مجموعة من بناء عالقات وغرس التفاهم والثقة ،وخلق شعور باملجتمع ،وتعلم كيفية اتخاذ قرارات جامعية ،وتنمية التوافق للمنفعة املتبادلة ،وحل مشكالت
مستعصية ،إلخ.
يشكل التالميذ أكرب مجموعة مصالح يف املجتمع املدريس ،كام يعتربوا أكرب مصدر طبيعي لخلق بيئة مدرسية داعمة وآمنة والحفاظ عليها .إن بناء مجتمع بني التالميذ
بعضهم البعض ،وبني التالميذ وأفراد الطاقم يعترب عنرص تكامل لخلق بيئة داعمة وثقافة مدرسية شاملة .عندما يشعر التالميذ بالرتحاب ،والقيمة ،واالحرتام ،واالندماج،
يقومون ببناء صلة إيجابية مع املدرسة ويتمكنون من التكيّف مع البيئة املدرسية .تركز حلقات بناء الصالت املجتمعية عىل ما ييل:

• األمن والسالمة والثقة .يحتاج أعضاء املجتمع لإلحساس باألمن والثقة ليك يتواصلوا مع بعضهم البعض.
• الرشف .يتفاعل األعضاء بعدالة ونزاهة ومعرفة مبسؤولياتهم الشخصية املرتبطة بترصفاتهم.
• االنفتاح .يشعر أعضاء املجتمع بالحرية يف مشاركة أفكارهم ومشاعرهم.
• االحرتام .للتامسك كمجتمع واحد ،يجب عىل األعضاء الشعور بأن لهم قيمة ،ومحرتمون كأفراد ،ويجب عليهم الرد باحرتام عىل بعضهم البعض.
• التمكني .إن الشعور بالتمكني يعترب عنرصا ً هاماً ونتيجة مرغوبة من كون املرء عضوا ً يف مجتمع .الدعم املجتمعي ميكن األعضاء من الحصول عىل رؤية جديدة
ألنفسهم وحس جديد بالثقة يف قدراتهم.

ميكن للمداخل التصالحية أن تساعد املدرسة يف منع الرصاعات أو التعامل معها قبل تصعيدها؛ بناء عالقات ومتكني أفراد املجتمع من تحمل املسؤولية املتعلقة بسالمة
اآلخرين؛ زيادة املهارات املؤيدة للمجتمع ألولئك الذين أرضوا باآلخرين؛ التعامل مع العوامل الخفية التي أدت إىل انخراط الشباب يف سلوك غري مناسب وبناء القدرة
عىل التعايف؛ تزويد املخطئني بفرص لتحمل املسؤولية تجاه من أصابهم الرضر ومتكينهم من إصالح الرضر إىل أقىص حد ممكن .كام ميكن أيضاً استخدام حلقة النقاش
كاستجابة لقضية معينة تؤثر عىل املجتمع املدريس.
املفاوضات التعاونية :إن استخدام عملية املفاوضات التعاونية ميكن شخص ما من التحدث يف قضية أو نزاع معني ،مبارشة مع الشخص صاحب الخالف ،للتوصل إىل حل
مرض للطرفني .التدرب عىل املفاوضات التعاونية يتضمن تعلم االستامع النشط وغريه من مهارات التواصل لحل النزاعات.
التوسط عن طريق األقران :يقوم وسيط محايد (يف املدرسة ،تلميذ تم تدريبه للخدمة كوسيط بني األقران) ،بتسهيل عملية التفاوض بني أطراف النزاع ،حتى يتوصلوا
إىل حل يحظى بالرضا املتبادل .تعرتف الوساطة بأنه هناك رشعية لنقاط الخالف التي يطرحها املختصمون عىل طاولة التفاوض ،وتساعد املختصمني يف التوصل لحل
يلبي احتياجات الطرفني .يتعني عىل املختصمني اختيار الوساطة ويتعني عليهم حضور هذه العملية طواعية .ال تستخدم الوساطة عندما يكون أحد األطراف قد وقع
ضحية لآلخر (عىل سبيل املثال ،يف حاالت التحرش أو التنمر).
اجتامع تصالحي رسمي :تتم إدارة هذا االجتامع بواسطة شخص تلقى تدريبات معينة يف كيفية جمع األشخاص الذين تسببوا يف إلحاق أرضار باألشخاص الذين تأثروا
بهذه األرضار .برصف النظر عن الظروف ،فإن الصحة العقلية والجسامنية وأمن وسالمة ورفاهية الشخص الذي وقع عليه الرضر تحظى بأهمية قصوى عند اعتبار
هذا الخيار يف بيئة مدرسية .ميكن للجانبني إحضار منارصين إىل حلقة النقاش ،ممن تأثروا أيضاً بالحادث .إن الهدف من االجتامع هو جعل الشخص الذي أوقع الرضر
والشخص املضار يفهامن وجهة نظر بعضهام البعض ،ويتوصالن إىل اتفاق متبادل ميكنه إصالح الرضر بأقىص قدر ميكن إصالحه.
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السلم املتدرج للدعم والردود التأديبية
ُ

السلم املتدرج للدعم والعواقب التأديبية أدناه يصور ردا ً متدرجاً للسلوك غري املناسب .يتعني التعامل مع سوء سلوك التلميذ عىل أساس كل حالة عىل حدة .يف جميع
الحاالت ،يتعني أن يضع تطبيق التدخالت املناسبة و /أو الردود التأديبية ،بعني االعتبار عدد من العوامل التي تتضمن طبيعة سوء السلوك ومدى حدته .يف الكثري من
الحاالت ،قد يكون استخدام الردود التأديبية الداخلية باملدرسة و /أو استخدام التدخالت التوجيهية هو أنسب الحلول .يف حاالت أخرى ،قد يتطلب سوء سلوك التلميذ
أو يكون من األنسب التعامل معه عن طريق رد تأديبي مستهدف أو رد تأديبي شديد بجانب استخدام التدخالت التوجيهية.

خيارات الردود التأديبية

خيارات التدخالت التوجيهية
فيام يتعلق بالتالميذ الذين يؤدون توقيف صادر من املدير املراقب ،يتم تقديم
خدمات دعم التالميذ يف موقع تدرييس بديل .يتم االتصال بني املوقع ومدرسة
التلميذ األصلية لضامن التقدم األكادميي والتحول الناجح عند العودة للمدرسة
األصلية.
• اجتامع مع املعلم/املراقبة يف الفصل
• التوسط عن طريق األقران و /أو خدمات دعم سلوكية أخرى
• املداخل التصالحية
• التكليف مبتابعة معلم روحي /مدرب
• درس (دروس) توجيهية بالفصول
• عمل عقد سلويك شخيص
• الحل التعاوين للمشكالت
• اإلحالة إىل فريق شؤون التلميذ
• اجتامع توجيهي
• االتصال بالوالد(ة)
• االستشارات الفردية أو الجامعية
• برنامج املعلم الروحي
•	اإلحالة إىل ممرضة املدرسة أو العيادة الصحية
باملدرسة أو مقدم خارجي للرعاية الصحية
• اإلحالة إىل خدمات التدخل األكادميي
•	اإلحالة إىل استشاري خارجي للصحة العقلية أو
اإلحالة إىل منظمة مجتمعية
• اإلحالة إىل خدمات االستشارات املناسبة املتعلقة بإدمان املخدرات
• اإلحالة إىل املعلم /املنسق املسئول عن املواظبة عىل الحضور
• 		 التقييم السلويك الوظيفي ( /)FBAخطة التدخل السلويك ()BIP
•	اجتامع مع موجه املدرسة و /أو أحد أفراد طاقم الدعم و /أو
اجتامع بني أحد اإلداريني والتلميذ

عندما ينخرط
التلميذ يف
سوء سلوك،
يتم تقديم
خدمات
الدعم ملعالجة
احتياجات
التلميذ ،إما
مبفردها أو
مرافقة إلجراء
تأديبي.
إن الهدف هو
رعاية النمو
االجتامعي
واالنفعايل،
والسلوك
االجتامعي،
ومنع ترصفات
سوء السلوك
يف املستقبل.

التوقيف بواسطة املدير املراقب:
• عام درايس كامل
•  90-30يوماً
•  10-6أيام

اإلبعاد أو التوقيف عن الدراسة
•	التوقيف بواسطة مدير املدرسة (ملا يصل إىل
خمسة أيام)
•	الطرد من الفصل بواسطة املعلم
اإلجراءات التأديبية داخل املدرسة
• اجتامع تصالحي رسمي
• عمل عقد سلويك شخيص
•	تقارير تقدم السلوك قصرية املدى
•	اإلحالة إىل فريق شؤون التلميذ
•	اجتامع املرشف مع التلميذ
•	اإلجراءات التأديبية داخل املدرسة
•	اجتامع مع الوالد(ة)
•	اجتامع بني الطالب واملعلم
•	عقد اجتامع بني اإلدارة والوالد(ة) و /أو
العميد والتلميذ؛ التحذير من قبل موظف
مدريس.

عندما يظهر التلميذ صعوبات يف اتباع السلوك املناسب ،يقوم املعلم باالتصال بالوالد(ة) ،وفقاً لطبيعة وحدة السلوك وسن ومستوى رشد التلميذ ،ويقوم باتخاذ
واحدة أو أكرث من الخطوات التالية :عقد اجتامع مع التلميذ ،و /أو إحالة التلميذ إىل موجه املدرسة ،و /أو إىل فريق شؤون التالميذ ( ،)PPTو /أو إحالة التلميذ إىل
مكتب العميد (ملستويات املدارس املتوسطة والثانوية) .يتم استخدام واحد أو أكرث من العواقب التأديبية األولية للتعامل مع سلوك التلميذ.

الوقاية الشاملة لجميع التالميذ

تعتمد املدرسة مدخالً شامالً عىل مستوى املدرسة ككل للرتويج للسلوك اإليجايب .يتم تضمني التعلم االجتامعي االنفعايل ضمن املنهج التدرييس .يجتمع طاقم
املدرسة بصورة دورية لضامن وجود برنامج شامل لدعم التالميذ ،يتضمن الخدمات التوجيهية ،وفرص للتعلم االجتامعي االنفعايل ،وفرص ملشاركة التالميذ،
وأساليب دعم للوقاية والتدخالت السلوكية ،لتشجيع وتحفيز السلوك االجتامعي للتلميذ ،والتواصل اإليجايب مع املجتمع املدريس .يتوفر لدى املدارس نظام للتحديد
املبكر للتالميذ الذين هم بحاجة إىل تدخالت و /أو خدمات الدعم.
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التعامل مع التنمر والسلوك املتحيز
يتوقع من كل مدرسة أن تروج لثقافة مدرسية تربيوة تعزز العالقات الشخصية والجامعية ،وتحرتم التنوع بني التالميذ بعضهم البعض ،وبني التالميذ وطاقم العاملني
باملدرسة ،وتوفر لجميع التالميذ بيئة تعليمية داعمة وآمنة يتمكنون فيها من النمو التفوق أكادميياً وأجتامعياً .إن قدرة التالميذ عىل التعلم واستيفاء املعايري األكادميية
العالية ،وقدرة املدرسة عىل تعليم تالميذها تتعرض للخطر عندما ينخرط التالميذ يف سلوك متييزي ،أو تحرش ،أو تنمر ،أو ترهيب تجاه التالميذ اآلخرين.

ما هو التن ّمر؟
التنمر هو سلوك املقصود منه إحداث نوع ما من الرضر .الشخص الذي يقوم
بالتنمر يتعمد قول أو فعل يشء إللحاق الرضر بالشخص املستهدف بهذا السلوك.
السلوك املتنمر يتضمن دامئاً تفاوت يف القوة (جسامنياً أو اجتامعياً) أو املقدرة
بني الشخص الذي يقوم بالتنمر والشخص املستهدف بهذا السلوك .الشخص الذي
يقوم بالتنمر قد يكون أكرب أو أقوى جسامنياً أو قد يكون أكرب سناً أو يتمتع
بوضع اجتامعي أقوى أو سلطة اجتامعية أكرث من الشخص املستهدف بالتنمر.
إن هذا السلوك يشكل منطاً سلوكياً ويتكرر عادة مبرور الوقت وميكن أن يتخذ
العديد من األشكال.
التنمر هو سلوك عدواين يرتكب بواسطة فرد (أو جامعة) ويستهدف شخصاً (أو
جامعة) بعينه .السلوك العدواين هو سلوك غري مرغوب فيه وهو سلوك سلبي.
وهو سلوك متعمد وغري مربر .والشخص املستهدف يصاب بالرضر مبا تم قوله أو
فعله عن عمد.

ميكن للتنمر والتحرش أن يتخذا العديد من األشكال والتي
تتضمن سلوك يستهدف التالميذ بسبب األصل العرقي
الحقيقي أو املحتمل ،أو اللون ،أو األصل الوطني ،أو الخلفية
اإلثنية ،أو وضع املواطنة /الهجرة ،أو الدين ،أو العقيدة ،أو
اإلعاقة ،أو التوجة الجنيس ،أو النوع ،أو الهوية الجنسانية ،أو
التعبري الجنساين ،أو الوزن .تشكل هذه السلوكيات تهديدا ً
خطريا ً لجميع التالميذ ،وتقع عىل عاتق املدرسة مسؤولية
التخلص من البيئة العدائية التي نشأت بسبب سلوكيات
التحرش هذه ،والتعامل مع آثارها ،واتخاذ خطوات لضامن
عدم تكرار هذا التحرش.
كل شخص يف املجتمع املدريس—املعلمون ،وطاقم الدعم،
وحراس األمن ،والكافيرتيا ،وطاقم الخدمة ،وسائقو الحافالت،
واملوجهون اإلرشاديون ،والتالميذ ،واآلباء —يحتاج لفهم
ماهية التنمر وأن قواعد إدارة التعليم تحرم مثل هذا
السلوك .توضيح قواعد عموم املدرسة التي تح ّرم التنمر
والتمييز وتثني عن سلوك املتفرج (بالنظر) تعترب مهمة جدا ً
ملساعدة التالميذ عىل لعب دور حيوي يف منع التنمر.

إن التعلم االجتامعي االنفعايل الذي يساعد التالميذ يف تكوين مقدرة اجتامعية انفعالية جوهرية ،يعترب مكمالً ملنع التنمر بني التالميذ بعضهم البعض ،و /أو السلوك
املعتمد عىل التمييز .هذه املهارات املعيشية األساسية هي :تقدير االنفعاالت الشخصية والتعامل معها؛ تنمية حس رعاية اآلخرين وتقدير مشاعرهم؛ إنشاء عالقات
إيجابية؛ اتخاذ قرارات مسؤولة؛ والتعامل مع املواقف املتحدية بطريق بناءة وأخالقية.
إن التالميذ القادرون عىل إدراك مشاعرهم والتحكم فيها تكون لديهم قدرة أفضل عىل الحزم بدالً من انتهاك سلوك عدواين أو منفعل عند التفاعل مع أقرانهم .إن
التالميذ الذين يكونون مشاعر راعية ومهتمة باآلخرين والذين يقيمون عالقات إيجابية يكونون أقل عرضة لالنخراط يف التنمر أو السلوكيات التمييزية .إضافة إىل ذلك،
التالميذ الذين تعلموا كيفية اتخاذ قرارات مسؤولة والتعامل مع املواقف املتحدية أخالقياً واستنتاجياً يكونون أقل عرضه للعب دور املتفرج وأكرث احتاملية للترصف
بطريقة داعمة إذا تعرض أحد أقرانهم لتحرش من أي نوع .ملساعدة التالميذ يف تعلم كيفية التحالف مع أقرانهم ،توفر إدارة التعليم للمعلمني واملوجهني تدريبات يف
استخدام منوذج املنهج الدرايس "رعاية االحرتام للجميع :متكني التالميذ من االنتقال من موقف املتفرجني إىل الحلفاء" ،وكذلك فرص "االحرتام للجميع" األخرى للتنمية
املهنية.
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ملساعدة املجتمع املدريس يف التعامل مع التنمر والسلوك املعتمد عىل التمييز ،توفر مكتبة "االحرتام للجميع" املوجودة عىل املوقع اإللكرتوين إلدارة التعليم ،أنواع
متعددة من املوارد لآلباء ،والتالميذ ،وطاقم املدرسة ،وقادة املدرسة .تتضمن هذه املوارد مستندات توجيهية وصحائف إرشادية لآلباء والتالميذ ،مبا يف ذلك كتيب
"االحرتام للجميع" المهم والذي يساعد يف فهم الفرق بني التنمر والنزاع ،باإلضافة إىل دروس ،وقامئة كتب ،ومواد تدريسية أخرى لطاقم املدرسة .إننا نشجع املدارس
عىل استخدام هذه املوارد لغرس ثقافة الوقاية من التنمر ،مبا يف ذلك التنمر اإللكرتوين ،ودروس احرتام التنوع ،واألنشطة األخرى ،يف برامجها التدريسية.
تزود مكتبة "االحرتام للجميع" أيضاً املدارس بإشعارات
للفرص البارزة إلرشاك التالميذ يف الرتويج لالحرتام مثل
"أسبوع الوقاية من التنمر" ،أو "أسبوع عدم التنابذ
باأللقاب" ،أو عرب مرشوعات مثل "ليس يف مدرستنا" ،أو "ال
يوجد مكان للكراهية" .سواء مانت املدارس تستخدم قوائم
الكتب لتحديد "كتاب الشهر" للفصل أو لعموم املدرسة ،أو
سواء كان موجهون مدربون من األقران يقومون بعقد ورش
عمل بني األقران للوقاية من السلوك املتنمر أو للرتويج
الحرتام التنوع ،من امللزم أن يشارك كل مجتمع مدريس
بطريقة منتجة وذات مغزى يف خلق ثقافة مدرسية وبيئة
مدرسية يشعر فيها جميع التالميذ باألمن واالحرتام.
إذا كان لديك ،كوالد(ة) ،شواغل تتعلق بأن طفلك كان هدفاً
لسلوك متنمر ،نرجو إبالغ شواغلك إىل مدرسة طفلك .إذا
احتجت ،بعد قيامك بإبالغ مدرسة طفلك ،ملساعدة إضافية،
نرجو منك االتصال بالوكيل العائيل للمنطقة التعليمية
(للمدارس اإلبتدائية واملتوسطة) أو وكيل الحي للعائالت
(للمدارس الثانوية) أو أبعث برسالة إلكرتونية إىل العنوان:
.RespectforAll@schools.nyc.gov
يتعني عىل أي تلميذ يعتقد أنه ضحية للتمييز ،و /أو
التحرش ،و/أو الرتهيب ،و /أو التنمر بواسطة تلميذ آخر ،أن
يبلغ منسق ( )RFAأو أي موظف آخر باملدرسة بالواقعة.
إذا شعر التلميذ بعدم االرتياح يف ابالغ أحد أعضاء الطاقم
املدريس ،ميكنه االتصال مبكتب تنمية املدارس والشبيبة
( )OSYDعن طريق إرسال الشكوى إىل عنوان الربيد
اإللكرتوين .RespectforAll@schools.nyc.gov

التنمر ليس نزاعاً.
النزاع هو خالف بني إثنني أو أكرث من الناس الذين يرون أن لديهم أهداف أو رغبات
غري متوافقة .النزاع يحدث عادة عندما نتفاعل مع بعضنا البعض .أنه يعترب جز ًء طبيعياً
من الحياة ،فنجن لن نتفق دامئاً مع الناس اآلخرين حول األشياء التي نريدها ،أو ما
نفكر فيه ،أو ما نرغب يف القيام به.
معظم النزاعات بني التالميذ تنشأ عندما يرى التالميذ نفس املوقف من وجهتي نظر
مختلفتني .فكر يف بعض الطرق التي نصف فيها الناس يف النزاع" :لقد كانا يتناطحان"؛
"لقد كانا يهاجامن بعضهام البعض يف حالة كر وفر"؛ "لقد بدأ األمر بهو قال /هي
قالت" .يف هذه الحاالت ،كال الطرفني متساويني يف "رسد رؤيتهم الخاصة للقصة".
يف خالل النزاعات قد يصاب الناس باإلحباط والغضب .إن كمية التغيري يف االفعاالت
التي يشعر بها كال الطرفني سيكون متساو تقريباً ألن كالهام يتنافس عىل ما يريد .يف
ظل توتر اللحظة ،ميكن أن تتسبب إنفعاالت أحد الطرفني أو كالهام يف تصعيد النزاع.
إننا جميعاً عرفنا النزاعات التي يقوم فيها الناس بقول أشياء تجرح مشاعر اآلخرين ثم
يندمون عليها الحقاً.
األشخاص املنخرطني يف نزاع يرغبون يف حل القضية .إن "األخذ والرد" الذي يحدث من
قبل كل شخص يعترب محاولة لتربير ما يريد التوصل إليه .عندما يتمتع شخص واحد أو
الشخصني مبهارات حل الخالف بحيث يتم استيفاء احتياجات الطرفني ،فإنه من املرجح
أال يتكرر نفس الخالف بني نفس الشخصني.

وسيتم التحقيق يف كل البالغات املقدمة عن أي سلوك للتن ّمر و /أو التحرش و /أو الرتهيب.للمزيد من املعلومات ،يرجى مراجعة تعليامت املستشار رقم .A-832
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اإلجراءات التأديبية
اإلجراءات التأديبية داخل املدرسة
متلك املدارس مجموعة واسعة من الردود التأديبية التي ميكن استخدامها لتحميل التالميذ مسؤولية السلوك غري املناسب ،والتي ال تتضمن اإلبعاد من الفصل أو
التكليف باملداومة يف موقع تدرييس بديل .هذه الردود التأديبية األولية موصوفة يف السلم التصاعدي للدعم والردود التأديبية .إن قرار املدرسة باستخدام رد تأديبي
يتعني أن يضع بعني االعتبار عدد من العوامل التي تتضمن طبيعة سوء السلوك ومدى حدته .إننا نشجع املدارس عىل استخدام الردود التأديبية األولية عندما تكون
هذه الردود أكرث الردود مناسبة لسوء السلوك.

التوقيفات واإلبعاد بواسطة املعلم
يتعني أن يتم تنفيذ جميع التوقيفات وحاالت اإلبعاد من الفصل جوهرياً وإجرائياً وفقاً تعليامت مستشار التعليم ذات الصلة ،وقانون التعليم بالوالية وقانون التعليم
الفيدرايل( .ملحوظة :اإلجراءات التأديبية لتالميذ املدرسة الصيفية تختلف عن تلك املستخدمة خالل العام الدرايس املعتاد ويتم إصدارها بطريقة مستقلة) .يتعني أن
تتم جميع املدخالت يف سجالت التلميذ وفقاً لتعليامت مستشار التعليم رقم (.)A-820
التوقيفات ألكرث من خمسة أيام يتعني تطبيقها عىل التالميذ يف جميع املدارس
بواسطة املدير التنفيذي ملكتب تنمية الشبيبة واملدارس ،أو شخص آخر ينوب
يتوقع من املدارس أن تقدم خدمات الدعم للتالميذ العائدين من
عن مستشار التعليم ،أو فيام يتعلق بالتالميذ يف املدارس االبتدائية واملتوسطة،
التوقيف لتعزيز قدراتهم عىل استيفاء املعايري االجتامعية واألكادميية
بواسطة املدير املراقب املجتمعي .لتسهيل الرجوع إليه ،يستخدم مصطلح
للمجتمع املدريس.
"توقيف بواسطة املدير املراقب" يف هذه الوثيقة لإلشارة إىل كل من التوقيفات
املفروضة بواسطة املدير التنفيذي ملكتب األمن والسالمة وتنمية الشبيبة ،أو
شخص آخر ينوب عن مستشار التعليم ،والتوقيفات املفروضة بواسطة املدير املراقب املجتمعي.

الردود التأديبية
يتعني تطبيق الردود التأديبية التالية وفقاً للمتطلبات اإلجرائية لتعليامت مستشار التعليم رقم  .A-443إضافة إىل ذلك ،يعترب التالميذ املعوقني ،ومن لديهم خطة
تسهيالت الفقرة  ،504أو من "يحتمل أنهم معوقون" ،مؤهلني للحصول عىل حصانات إجرائية محددة وفقاً لقانون تعليم املعوقني ( ،)IDEAمبا يف ذلك مراجعة تحديد
السلوك ،إذا كانوا عرضة لتغيري تأديبي يف اإللحاق (راجع تعليامت مستشار التعليم رقم .)A-443
اإلجراءات التأديبية داخل املدرسة:
نرجو مراجعة السلم التصاعدي للدعم والردود التأديبية لإلطالع عىل مجموعة من الخيارات التأديبية التي تتضمن استخدام االجتامع التوجيهي الرسمي .إضافة
إىل ذلك ،قد تتضمن اإلجراءات التأديبية داخل املدرسة الحجز ،أو االستبعاد من األنشطة خارج املنهج ،أو وقت الغذاء املشرتك .إذا تم استخدام هذه العواقب،
يتعني أال تطبق خالل وقت التدريس ،وال ميكن أن ينتج عنها تغيب التلميذ عن التدريس ،ويتعني أن تتم وفقاً لسياسة حامية رفاهية التلميذ.
سيتم إرسال التالميذ املبعدين إىل موقع آخر ضمن املدرسة ،حيث سيتم
تزويدهم بخدمات تعليمية مستمرة تتضمن أعامل الفصل والواجب املنزيل.

اإلبعاد من الفصل بواسطة املعلم:
التلميذ الذي ينخرط يف سلوك يشوش باستمرار عىل العملية التعليمية أو
يتداخل باستمرار مع سلطة املعلم يف الفصل ،قد يتم إبعاده من الفصل بواسطة
بعد إبعاد التلميذ من الفصل بواسطة املعلم لثالث ( )3مرات خالل فصل درايس
املعلم لفرتة من يوم واحد إىل أربعة أيام.
واحد أو مرتني ( )2خالل فصل درايس ثاليث ،يتعني السعي إلصدار توقيف من
قبل مدير املدرسة إذا انخرط التلميذ الحقاً يف سوء سلوك ميكن أن يؤدي إىل
اإلبعاد من قبل املعلم.
التوقيف بواسطة مدير املدرسة:
لدى املدير السلطة لتوقيف تلميذ ملدة  5 1-أيام عندما ميثل سلوك التلميذ
خطرا ً حارضا ً وبائناً من اإلصابة الجسدية اىل تلميذ ،أو تالميذ آخرين ،أو
موظفي املدرسة ،أو مينع التسيري املنتظم للفصول أو نشاطات املدرسة األخرى.

يتعني تزويد التالميذ املوقوفني بالتدريس مبا يف ذلك الواجب املنزيل وأعامل
الفصل يف موقع التدريس البديل ضمن املدرسة.
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الردود التأديبية
التوقيف بواسطة املدير املراقب:
قد يؤدي التوقيف الصادر من املدير املراقب إىل توقيف التلميذ لفرتة تزيد عن خمسة أيام .
أي تلميذ يتم توقيفه من قبل املدير املراقب يجب أن يعطى فرصة جلسة سامع حيث يتاح للتلميذ فرصة تقديم األدلة والشهود لصالحه أو صالحها واستجواب شهود
املدرسة.
إذا نجحت املدرسة يف تثبيت األدلة ضد التلميذ وتم تأييد قرار توقيف التلميذ من قبل املدير التنفيذي ملكتب سالمة وتنمية الشبيبة أو شخص آخر معني من قبل
املستشار أو املدير املراقب املجتمعي ،فقد يتم فرض إحدى الخيارات التأديبية التالية:

اإلرجاع الفوري :قد يرجع املدير التنفيذي ملكتب سالمة وتنمية الشبيبة أو شخص آخر معني من قبل املستشار أو املدير املراقب املجتمعي التلميذ إىل املدرسة
املوقوف عنها فورا ً بعد صدور قرار برفع التوقيف.
توقيف متواصل لفرتة ثابتة من  6إىل  10أيام دراسية :قد يواصل املدير التنفيذي ملكتب سالمة وتنمية الشبيبة أو شخص آخر معني من قبل املستشار أو املدير
املراقب املجتمعي توقيف التلميذ من املدرسة لفرتة ثابتة من  6إىل  10أيام دراسية حيث يتلقى التلميذ خاللها تعليامً بديالً يف موقع قد يكون خارج مبنى املدرسة.
عند نهاية فرتة التوقيف ،يجب أن يرجع التلميذ إىل مدرسته أو مدرستها األصلية.
توقيف مطول لفرتة  30إىل  90يوماً مع مراجعة تلقائية لإلرجاع املبكر بعد فرتة  30أو  60يوماً :قد يأمر املدير التنفيذي ملكتب سالمة وتنمية الشبيبة أو شخص
آخر معني من قبل املستشار أو املدير املراقب املجتمعي بأن يوقف تلميذ ملدة  30إىل  90يوم مدريس ،ويعاد إلحاقه إىل موقع تعليمي بديل مع مراجعة تلقائية
لإلرجاع املبكر إىل املدرسة املوقف عنها بعد  30أو  60يوماً مدرسياً ،للتوقيفات التي تتعدى  30يوماً .ولتحديد تاريخ إرجاع التلميذ ،يتعني عىل املدير التنفيذي
ملكتب سالمة وتنمية الشبيبة أو شخص آخر معني من قبل املستشار أو املدير املراقب املجتمعي  ،وبأقىص حد ممكن ،األخذ يف االعتبار التقويم املدريس وذلك
ملراعاة مواصلة تلقي التلميذ للتدريس .إذا مل يتم اعتامد اإلرجاع املبكر ،فسيبقى التلميذ يف موقع التدريس البديل للفرتة الباقية من التوقيف ويجب أن يعود إىل
مدرسته األصلية بعد نهاية فرتة التوقيف.
توقيف ملدة سنة واحدة والتعيني باملداومة يف برنامج تدرييس بديل ،مع مراجعة تلقائية لإلرجاع املبكر بعد ستة أشهر :قد يوقف املدير التنفيذي ملكتب األمن
والسالمة وتنمية الشبيبة ،أو شخص آخر معني من قبل املستشار أو املدير املراقب املجتمعي تلميذا ً ملدة سنة واحدة مع تكليفه باملداومة يف موقع تدرييس بديل،
مع مراجعة تلقائية لإلرجاع املبكر إىل املدرسة األصلية بعد ستة أشهر .إذا مل يتم اعتامد اإلرجاع املبكر ،فسيبقى التلميذ يف موقع التدريس البديل للفرتة الباقية من
التوقيف ويجب أن يعود إىل مدرسته األصلية بعد نهاية فرتة التوقيف.

توقيف ملدة سنة واحدة واإللحاق للمداومة يف موقع تدرييس بديل ،مع عدم إمكانية اإلرجاع املبكر :قد يوقف املدير التنفيذي ملكتب سالمة وتنمية الشبيبة أو
شخص آخر معني من قبل املستشار أو املدير املراقب املجتمعي تلميذا ً ملدة سنة واحدة مع عدم وجود فرصة اللتامس اإلرجاع املبكر .البد من وضع التالميذ يف
موقع تدرييس بديل لهذه السنة .بعد نهاية فرتة عام التوقيف ،سوف تتم إعادة التلميذ إىل مدرسته األصلية التي تم إيقافه من املداومة فيها.
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الطرد (فقط لطالب التعليم العام الذين بلغوا سن  17سنة قبل بدء العام الدرايس الذي يبدأ يف  1يوليو/متوز) :قد يقوم املدير التنفيذي
ملكتب سالمة وتنمية الشبيبة أو شخص آخر معني من قبل املستشار أو املدير املراقب املجتمعي بطرد تلميذا ً من شبكة مدارس مدينة
نيويورك العامة فقط يف حالة ما إذا كان التلميذ من تالميذ التعليم العام وبلغ  17سنة من العمر قبل بدء العام املدريس.

مراجعة تحديد السلوك
التلميذ املعوق الذي خضع لتغيري تأديبي يف إلحاقه يجب أن يتلقى مراجعة لتحديد السلوك ،لتقرير ما إذا كان سلوكه قد نتج عن إعاقته و /أو اإلخفاق يف تطبيق
برنامج التعليم الفردي ( .)IEPيحدث التغيري التأديبي يف اإللحاق إذا كان سيتم إبعاد التلميذ من برنامجه املعتاد )1( :ألكرث من  10أيام مدرسية متصلة كنتيجة لتوقيف
من قبل املدير املراقب؛ ( )2ألكرث من  10أيام مدرسية تراكمية يف خالل فرتة  40يوماً دراسياً كنتيجة لثالثة أو أكرث من اإلجراءات التأديبية (التوقيف من قبل املدير
املراقب ،و /أو اإلبعاد بواسطة املعلم)؛ أو ( )3ألكرث من  10أيام مدرسية تراكمية يف خالل عام درايس واحد كنتيجة إلجراءات تأديبية التي قررها مدير املدرسة وتشكل
منطاً من اإلبعاد .راجعوا الرابط التايلhttp://schools.nyc.gov/Academics/SpecialEducation/Classroom/behavior/challenging-behaviors.htm :

االستئنافات
ميكن لآلباء استئناف قرارات التوقيف .ميكن استئناف التوقيف الصادر من مدير املدرسة أمام املدير التنفيذي ملكتب سالمة وتنمية الشبيبة أو شخص آخر معني من قبل
املستشار .التوقيفات الصادرة من املدراء املراقبني (مثل التوقيف املفروض من املدير التنفيذي ملكتب سالمة وتنمية الشبيبة أو شخص آخر معني من قبل املستشار أو
مدير مراقب مجتمعي) ميكن استئنافها أمام مستشار التعليم .يرجى الرجوع لتعليامت املستشار رقم ( ،)A-443للحصول عىل مزيد من املعلومات حول اإلطار الزمني
وإجراءات تقديم استئناف.

خيارات التحويل
التحويل الطّوعي:
قد يح ٌول املدير التنفيذي ملكتب األمن والسالمة وتنمية الشبيبة ،أو شخص آخر معني من قبل املستشار أو املدير املراقب املجتمعي تلميذا ً إىل مدرسة أخرى إذا وافق
والدي التلميذ عىل ذلك .نرجو مراجعة تعليامت املستشار رقم ( ،)A-449للحصول عىل معلومات حول التحويل ألسباب تتعلق باألمن والسالمة.
التحويل غري الطّوعي:
عندما يدل سلوك التلميذ و /أو سجله األكادميي عىل أن تأقلمه يف املدرسة غري ُمرض ،وإذا اعتقد املدير أن التلميذ سيستفيد من التحويل أو سيتلقى التعليم املناسب
يف مكان آخر ،يجوز ملدير املدرسة اللجوء إىل التحويل غري الطوعي مبوجب تعليامت مستشار التعليم رقم ( .)A-450ال ُيكن تحويل تلميذ ُمعاق تحويالً غري طوعي إىل
مدرسة مختلفة لتلقّي نفس الربنامج الذي يتلقاه يف مدرسته األصلية .ويجب عىل املدرسة عقد اجتامع لربنامج التعليم الفردي ( )IEPإذا اعتُ ِقد أن تلميذا ً ُمعاقاً بحاجة
لربنامج أو أشكال دعم مختلفة من برامج وأشكال الدعم الخاصة بالتعليم لذوي االحتياجات الخاصة ألن سلوكه وسجله األكادميي ّ
يدل عىل أن تأقلمه يف املدرسة غري
ُمرض.

تعليامت مستشار التعليم
ميكن اإلطالع عىل جميع تعليامت مستشار التعليم عىل الرابطwww.nyc.gov/schools/RulesPolicies/ChancellorsRegulations :
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الئحة حقوق ومسؤوليات التلميذ ،من صف الروضة إىل الصف 12
متهيد
تسعى املدارس العامة ملدينة نيويورك إىل غرس الشعور باالحرتام املتبادل بني التالميذ واآلباء وطاقم العاملني .كام تهدف مدارس املدينة أيضاً إىل ارشاك التالميذ يف
نشاطات وبرامج داخل وخارج املجتمع املدريس ،تعزز اإللتزام باملسؤولية املدنية والخدمة املجتمعية .بالتعاون مع جميع أعضاء مجتمعنا املدريس ،ميكن للتالميذ
تحقيق التفوق التعليمي بينام يتمتعون بتجربة تعليمية غنية .ستخدم هذه الوثيقة كدليل للتالميذ يف سعيهم ليك يصبحوا مواطنني منتجني يف مجتمع متنوع.

	.Iالحق يف الحصول عىل تعليم مجاين مبدرسة عامة،
إن الحق يف الحصول عىل تعليم مجاين مبدرسة عامة أو "حق أسايس" للتلميذ ومضمون لجميع األطفال .للتالميذ الحق فيام ييل:
	.1أن يداوموا باملدرسة ويتلقوا تعليامً مجانياً يف املدارس العامة من صف الروضة إىل أن يصبح عمرهم  21سنة أو يحصلوا عىل شهادة الثانوية
العامة أيهام يحل أوالً ،بحسب ما ينص عليه القانون؛ والتالميذ الذين تقرر أنهم متعلمون للغة اإلنكليزية فلهم الحق أن يتلقوا تعليمهم يف
برنامج مزدوج اللغة أو برنامج اإلنكليزية كلغة ثانية بحسب ما ينص عليه القانون؛ والتالميذ املعاقون الذين تقرر بأنهم بحاجة إىل تعليم
ذوي االحتياجات الخاصة فلهم الحق يف الحصول عىل تعليم مجاين عام مناسب من  3سنوات إىل  21سنة من العمر بحسب ما ينص عليه
القانون؛
	.2أن يكونوا يف بيئة آمنة وداعمة للتعليم ،خالية من التمييز ،والتحرش ،والتنمر ،والتعصب األعمى ،وأن يرفعوا شكوى إذا شعروا أنهم ضحية
لهذا السلوك (نرجو مراجعة تعليامت املستشار رقم  A-830و A-831و ،A-832و ،A-420و)A-421؛
	.3أن يعاملوا بلطف واحرتام من قبل اآلخرين بغض النظر عن العمر ،أو العرق ،أو العقيدة ،أو اللون ،أو الجنس ،أو الهوية الجنسية ،أو التعبري
عن الهوية الجنسية ،أو الديانة ،أو األصل الوطني ،أو حالة املواطنة /حالة الهجرة ،أو الوزن ،أو التوجه الجنيس ،أو الوضع الجسامين و /أو
االنفعايل ،أو اإلعاقة ،أو الحالة االجتامعية ،أو املعتقدات السياسية؛
	.4أن يتسلموا نسخة مكتوبة من سياسات وإجراءات املدرسة ،مبا فيها مدونة قواعد االنضباط والئحة حقوق ومسؤوليات التلميذ من إدارة
التعليم ملدينة نيويورك يف أوائل السنة املدرسية أو عند القبول يف املدرسة خالل العام املدريس؛
	.5أن يتم إبالغهم مبتطلبات الشهادة ،مبا فيها املواد واالمتحانات ومعلومات املساعدة الستيفاء هذه املتطلبات؛
	.6أن يزودوا باملعلومات حول امتحانات الفرز املتعلقة بالصحة والقدرات املعرفية واللغة.
	.7أن يتم إبالغهم باملواد والربامج املتوفرة يف املدرسة وأن تتاح لهم فرصة إبداء الرأي يف اختيار الدورات الدراسية االختيارية؛
	.8أن يتلقوا تعليامً من طرف معلمني محرتفني؛
	.9أن يعلموا أسس التقييم لكل موضوع و /أو مادة تقوم املدرسة بتقدميها وأن يتلقوا تقييامت للعمل املدريس املكتمل وفقاً لألسس املرعية؛
	.10أن يتم إبالغهم بسري التقدم التعليمي وأن يحصلوا عىل تقييم دوري بصورة غري رسمية وتقارير رسمية لسري التقدم؛
	.11أن يتم إبالغهم يف الوقت املناسب بإمكانية إبقائهم يف نفس الصف أو رسوبهم يف مادة من املواد؛
	.12أن يتم إبالغهم بحق االستئناف بشأن اإلبقاء يف نفس الصف أو العالمات الراسبة؛
	.13أن تتوفر الخصوصية يف التعامل مع سجالت التالميذ املحفوظة من قبل منظومة املدارس؛
	.14أن يتم حجب معلوماتهم عن مؤسسات التعليم العايل و /أو مسؤويل التجنيد العسكري ،بناء عىل طلبهم أم طلب أولياء أمورهم؛
	.15أن يتلقوا اإلرشاد والتوجيه والنصيحة بهدف النمو الشخيص واالجتامعي والتعليمي واملهني والحريف.
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	.IIالحق يف حرية التعبري وحرية الرأي ،يضمن لجميع التالميذ الحق يف التعبري عن آرائهم ،ودعم قضاياهم ،والتنظيم واالجتامع
لبحث املسائل والتظاهر السلمي واملسؤول لدعمها مبوجب السياسات واإلجراءات املوضوعة من قبل إدارة التعليم ملدينة نيويورك.
لدى التالميذ الحق يف:
	.1التنظيم والرتويج واالشرتاك يف منوذج ممثل لحكومة التالميذ؛
	.2التنظيم ،والرتويج واالشرتاك يف منظامت طالبية ونواد وفرق اجتامعية وتعليمية وتربوية ومجموعات سياسية ودينية وفلسفية عمالً مبشرتطات
قانون املساواة يف إمكانية الوصول ()The Equal Access Act؛
	.3التمثيل يف لجان مناسبة عىل مستوى املدرسة التي تؤثر عىل عملية التعليم ،مع حق التصويت أينام يرسي ذلك؛
	.4نرش جرائد املدرسة ونرشات املدرسة التي تعكس الحياة يف املدرسة وتعرب عن شواغل التلميذ الفكرية وآرائهم عمالً بطرق الصحافة املسؤولة
وإخضاعها إىل أنظمة معقولة مرتكزة عىل محددات تعليمية مرشوعة؛
	.5توزيع الجرائد والنرشات األدبية واملدرسية يف حرم املدرسة ،وإخضاعها إىل مبادئ توجيهية معقولة تضعها املدرسة بشأن الوقت واملكان وطرق
التوزيع ،ما مل تكن هذه املواد مشهرة بالغري أو فاحشة ،أو تجارية ،أو تشوش بصورة جوهرية عىل املدرسة ،أو تسبب فوىض كبرية أو تعتدي
عىل حقوق اآلخرين؛
	.6ارتداء الشعارات السياسية عىل شكل أزرار أو أي نوع آخر من اإلشارات أو أحزمة الذراع ،باستثناء ما يشوش بصورة جوهرية عىل املدرسة ،أو
يسبب فوىض كبرية أو يعتدي عىل حقوق اآلخرين؛
	.7تعليق اإلشعارات عىل لوحة اإلعالنات يف داخل املدرسة ،وإخضاعها إىل مبادئ توجيهية معقولة تضعها املدرسة ،باستثناء تلك اإلخطارات التي
تكون مشهرة للغري ،أو فاحشة أو تجارية أو تشوش بصورة جوهرية عىل املدرسة ،أو تسبب فوىض كبرية أو تعتدي عىل حقوق اآلخرين؛
	.8تحديد ملبسهم الشخيص ضمن أطر سياسة إدارة التعليم أو زي املدرسة ومبا يتوافق مع التعبري الديني ،باستثناء امللبس الذي يكون خطرا ً أو
يتدخل يف عملية التعليم والتعلم؛
	.9أن يكونوا آمنني بذاتهم وأوراقهم وممتلكاتهم الشخصية ،وأن يحملوا ممتلكاتهم الشخصية يف مبنى املدرسة التي تكون مناسبة لالستعامل يف
حرم املدرسة؛
	.10أال يخضعوا للتفتيش غري املعقول أو بدون متييز ،مبا يف ذلك التفتيش الجسدي؛
	.11أال يخضعوا للعقاب الجسدي أو اإليذاء اللفظي (كام هو منصوص عليه يف تعليامت املستشار رقم  ،A-420و)A-421؛
	.12أن يرفضوا االشرتاك يف أداء ميني الوالء أو الوقوف أثناء أداء ميني الوالء.
III	.حق تطبيق اإلجراءات القانونية الواجبة
يحق لكل تلميذ أن يعامل بصورة منصفة مبوجب الحقوق املنصوص عليها يف هذه الوثيقة.
لدى التالميذ الحق يف:
	.1أن يزودوا مبدونة قواعد االنضباط وقوانني وأنظمة املدرسة؛
	.2أن يعرفوا ما هو السلوك املناسب وما هي السلوكيات التي قد تؤدي إىل إجراءات تأديبية؛
	.3أن يحصلوا عىل اإلرشاد التوجيهي من قبل املوظفني املحرتفني يف قضايا متعلقة بسلوكهم الذي يؤثر عىل تعليمهم ورفاهيتهم يف املدرسة؛
	.4أن يعرفوا الرتتيبات والنتائج املمكنة الناجمة عن إساءات معينة؛
	.5تطبيق اإلجراءات القانونية الواجبة فيام يتعلق باإلجراء التأديبي للمخالفات املزعومة لقوانني املدرسة ،والتي قد تؤدي إىل توقيفهم أو طردهم
من الفصل بواسطة معلميهم؛ يعترب التالميذ املعوقني ،ومن لديهم خطة تسهيالت الفقرة  ،504أو من "يحتمل أنهم معوقون" ،مؤهلني للحصول
عىل حصانات إجرائية محددة وفقاً لقانون تعليم األفراد املعوقني (.)IDEA
	.6أن يعرفوا اإلجراءات املتبعة لتقديم تظلم ضد أفعال وقرارات مسؤويل املدرسة بالنسبة لحقوقهم ومسؤولياتهم املنصوص عليها يف هذه الوثيقة؛
	.7أن يقوم آباؤهم أو أشخاص بالغون عىل عالقة أبوية بهم و /أو ممثل مبرافقتهم إىل االجتامعات والجلسات؛
	.8أن يكون موظفو املدرسة حارضين يف الحاالت التي تكون فيها الرشطة موجودة؛
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	.IVحقوق إضافية للتالميذ يف سن  18سنة أو أكرث:
	قانون الحقوق التعليمية للعائلة وحامية الخصوصية (" )"FERPAيعطي التالميذ يف سن  18سنة أو أكرث حقوقاً معينة فيام يتعلق بالسجالت التعليمية
للتلميذ.
التالميذ يف سن  18سنة أو أكرث لهم الحق يف طلب ،وفحص ،ومراجعة السجالت التعليمية الخاصة بهم خالل  45يوماً من اليوم الذي تسلمت فيه إدارة
التعليم ملدينة نيويورك طلب التلميذ ،وفقاً لإلجراءات املحددة سلفاً يف تعليامت مستشار التعليم رقم .A-820
التالميذ يف سن  18سنة أو أكرث لهم الحق يف طلب تغيري سجالتهم التعليمية عندما يعتقدون أنها غري دقيقة ،أو مضللة ،أو أنها تخالف حقوقهم املتعلقة
بحامية الخصوصية يف ظل قانون (،)FERPAوفقاً لإلجراءات املحددة سلفاً يف تعليامت مستشار التعليم رقم .A-820
التالميذ يف سن  18سنة أو أكرث لهم الحق يف الحفاظ عىل خصوصية املعلومات املتعلقة بتحديد هويتهم الشخصية يف سجالتهم التعليمية ،إال يف حاالت
معينة ،عندما يسمح قانون ( )FERPAبالكشف عن املعلومات دون إذن مسبق ،مبا يف ذلك الحاالت التالية:
•	الكشف عن املعلومات ملسؤويل املدرسة الذين هم بحاجة إىل مراجعة السجالت التعليمية لغرض استيفاء مسؤولياتهم الوظيفية .أمثلة مسؤويل
املدرسة تتضمن أفرادا ً تم توظيفهم من قبل إدارة التعليم ملدينة نيويورك (مثل اإلداريني ،واملرشفني ،واملعلمني ،واملربني اآلخرين أو أفراد طاقم
الدعم) ،وكذلك األفراد الذين عينتهم إدارة التعليم ملدينة نيويورك ألداء خدمات أو وظائف ميكنها بخالف ذلك أن تستخدم موظفيها ألدائها (مثل
الوكاالت واملقاولني واملستشارين) ،والذين يخضعون للرقابة املبارشة إلدارة التعليم فيام يتعلق باستخدام وحفظ املعلومات الدالة عىل الشخصية
من السجالت التعليمية.
•	الكشف عن املعلومات ،عند الطلب ،ملسؤويل مدرسة أخرى يحاول التلميذ القيد بها أو يخطط للقيد بها أو تقيد بها بالفعل ،إذا كان هذا الكشف
عن املعلومات لغرض قيد أو تحويل التلميذ.
•	االستثناءات األخرى التي تسمح بالكشف عن املعلومات املحددة للهوية الشخصية دون الحصول عىل إذن مسبق تتضمن أنواع معينة من حاالت
الكشف عن املعلومات ( )1إىل ممثلني معتمدين لهيئات حكومية ومسؤولني عىل صلة باملراجعة ،أو التقييم أو أنشطة محددة أخرى )2( ،فيام
يتعلق باملساعدات املالية التي تقدم التلميذ للحصول عليها أو التي حصل عليها بالفعل )3( ،إىل منظامت تقوم بعمل دراسات لصالح إدارة التعليم
ملدينة نيويورك أو نيابة عنها )4( ،ملنظامت التصديق عىل الشهادات لغرض القيام بأنشتطهم التصديقية )5( ،إىل آباء التالميذ يف سن  18سنة أو
أكرث ،إذا كان التلميذ معول ألغراض إعداد الرضائب ملصلحة الرضائب )6( ،لتنفيذ أمر قضايئ أو لغرض تنفيذ أمر إحضار قانوين )7( ،إىل املسؤولني
املناسبني فيام يتعلق بطوارئ صحية أو أمنية )8( ،واملعلومات التي اعتربتها إدارة التعليم ملدينة نيويورك "معلومات توجيهية" .تخضع معظم
أنواع الكشف عن املعلومات هذه ملتطلبات ومحددات إضافية معينة .نرجو اإلطالع عىل قانون الحقوق التعليمية للعائالت وحامية الخصوصية
( ،)FERPAوتعليامت مستشار التعليم رقم ( ،)A-820للحصول عىل مزيد من املعلومات.
يتوفر للتالميذ يف سن  18سنة أو أكرث الحق يف فحص ومراجعة سجل الكشف عن املعلومات الذي يلزم قانون ( )FERPAاملدارس باالحتفاظ به عند
الكشف عن املعلومات املحددة للهوية الشخصية بدون إذن .ولكن ،املدارس غري مطالبة بتسجيل حاالت الكشف عن املعلومات ملسؤويل املدرسة ،والكشف
عن املعلومات املتعلق بأوامر قضائية أو أوامر إحضار قانونية ،والكشف عن معلومات توجيهية ،والكشف عن املعلومات لآلباء أو للتالميذ يف سن  18سنة
أو أكرث.
يحق للتالميذ يف سن  18سنة أو أكرث تقديم شكوى لدى وزارة التعليم األمريكية إذا شعروا بأن إدارة التعليم ملدينة نيويورك فشلت يف اإللتزام مبتطلبات
قانون ( .)FERPAاسم وعنوان املكتب املسؤول عن تطبيق قانون حامية الحقوق التعليمية للعائالت وحامية الخصوصية ( )FERPAهو:
Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW
852-Washington, DC 20202
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	.Vمسؤوليات التلميذ
إن الترصف مبسؤولية من قبل كل تلميذ هو الطريق الوحيد لحفظ الحقوق املنصوص عليها يف هذه الوثيقة .ووفقاً لقواعد االنضباط ،قد تؤدي مخالفة
بعض هذه املسؤوليات إىل تدابري تأديبية .سيسمح التحمل الكامل للمسؤولية يف مامرسة الحقوق للتالميذ بفرصة أعظم لخدمة أنفسهم واملجتمع.
يتحمل التالميذ املسؤوليات التالية:
	.1أن يحرضوا إىل املدرسة بانتظام يف الوقت املحدد وأن يبذلوا كل جهد يف تحقيق إنجازات يف كل مجاالت تعليمهم؛
	.2أن يكونوا مستعدين للفصل باملواد املناسبة ويحافظوا عىل سالمة الكتب وأجهزة املدرسة األخرى؛
	.3أن يتبعوا تعليامت املدرسة بشأن الدخول والخروج من الفصل ومبنى املدرسة؛
	.4أن يساعدوا يف الحفاظ عىل بيئة مدرسية خالية من األسلحة ،والعقاقري املمنوعة ،واملواد املراقبة والكحوليات؛
	.5أن يترصفوا بصورة تساهم يف خلق بيئة تعليمية أمنة ال تخالف حق التالميذ اآلخرين يف التعلم؛
	.6أن يتقاسموا املعلومات مع مسؤويل املدرسة بشأن األمور التي قد تشكل خطرا ً عىل صحة ورفاهية أعضاء املجتمع املدريس؛
	.7أن يحرتموا كرامة اآلخرين واملساواة معهم ،وأن يبتعدوا عن الترصف الناكر لحقوق اآلخرين أو املعتدي عليها؛
	.8أن يظهروا االحرتام ملمتلكات املدرسة وملمتلكات اآلخرين ،الخاصة والعامة عىل السواء؛
	.9أن يترصفوا بأدب ،ولطف ،واحرتام تجاه اآلخرين بغض النظر عن العمر ،والعرق ،والعقيدة ،واللون ،والجنس ،والهوية الجنسية،
والتعبري عن الهوية الجنسية ،والديانة ،واألصل الوطني ،ووضع املواطنة /وضع الهجرة ،والوزن ،والتوجه الجنيس ،والحالة الجسدية و/
أو العاطفية ،واإلعاقة ،والحالة الزوجية ،واملعتقدات السياسية الحقيقية أو الظاهرة ،وأن يبتعدوا عن أي سب أو طعن مرتكز عىل هذه
األسس؛
	.10أن يترصفوا بشكل مؤدب ،وصادق ،ومتعاون تجاه التالميذ واملعلمني وموظفي املدرسة اآلخرين؛
	.11أن يروجوا للعالقات اإلنسانية الطيبة وبناء جسور التفاهم بني أعضاء املجتمع املدريس؛
	.12أن يستخدموا طرق غري تصادمية لحل الخالفات؛
	.13أن يشاركوا يف انتخابات حكومة التالميذ والتصويت فيها؛
	.14أن يقدموا قيادة إيجابية بجعل حكومة التالميذ منتد مفيدا ً لتشجيع أقىص اشرتاك فيها؛
	.15أن يعملوا مع موظفي املدارس يف تطوير برامج متنوعة خارج املنهج الدرايس ،من أجل متثيل اهتاممات واحتياجات التالميذ املادية
واالجتامعية والثقافية؛
	.16أن يتقيدوا بالقواعد األخالقية للصحافة املسؤولة؛
	.17أن يبتعدوا عن التواصل الفاحش واملشهر يف الكالم ،والكتابة ،وأي منط آخر يف التعبري يف تفاعالتهم مع املجتمع املدريس ،مبا يف ذلك
التعبري بالوسائل اإللكرتونية؛
	.18التعبري عن أنفسهم من خالل املحادثة ،والكتابة وغريهام من وسائل التعبري ،مبا يف ذلك التعبري اإللكرتوين بأساليب تعزز التعاون وال
تشوش عىل العملية التعليمية؛
	.19أن يجتمعوا بشكل سلمي وأن يحرتموا قرار التالميذ الذين ال يرغبون أن يشرتكوا معهم؛
	.20أن ال يحرضوا معهم إىل املدرسة إال املمتلكات الشخصية التي تكون آمنة وال تشوش عىل بيئة التعلم؛
	.21أن يلتزموا باملبادئ التوجيهية املوضوعة املتعلقة بالزي واألنشطة يف صالة األلعاب الرياضية باملدرسة ،وفصول الرتبية البدنية ،واملختربات
وورش العمل؛
	.22أن يألفوا قواعد االنضباط للمدرسة ويتقيدوا بقوانني وأنظمة املدرسة؛
	.23أن يتحلوا بالقيادة لتشجيع التالميذ الزمالء للتقيد بالسياسات واملامرسات املتبعة باملدرسة؛
	.24أن يبقوا آبائهم عىل إطالع باملواد املتعلقة باملدرسة ،مبا فيها التقدم يف املدرسة ،والفعاليات االجتامعية والتعليمية ،والحرص عىل أن
يتلقى اآلباء املراسالت التي يعطيها موظفو املدرسة إىل التالميذ لتسليمها لهم.
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األسلحة
التصنيف الثانية:

التصنيف األوىل:

•	حامض أو مادة كيميائية خطرية (مثل رشاش الفلفل وتابل امليس)

•	أسلحة نارية مبا فيها املسدس ،والسالح اليدوي ،وكاتم الصوت،
والسهم اإلليكرتوين ،والصاعق ()stun gun

•	* مسدس مقلّد أو أي سالح آخر مقلد

•	بندقية رش ،أو بندقية ،أو مدفع رشاش ،أو أي سالح آخر يشبه أو
يتكيف لالستخدام كمدفع رشاش

•	خرطوش معبأ أو فارغ أو أي نوع آخر من الذخرية
•	أي أسلحة صاعقة أخرى

•	مسدس هوايئ ،مسدس بنابض ،أو أي جهاز أو سالح تكون قوة الدفع
فيه بنابض أو هواء ،وأي سالح ميكن استخدامه سواء إذا ما كان معبأ
أو فارغاً من أي طلقات [مثل مسدس الخردقة ( ،)BB gunأو مسدس
قذف الكرات امللونة
(])paintball gun

•	وأية أدوات قاتلة أو خطرية أو حادة التي ميكن استخدامها أو ينوى
استخدامها كسالح (كاملقص ،مربد أظافر ،زجاج مكسور ،سلسلة
حديدية ،أسالك)

•	سكني املطواة ،سكني مقذوف ،سكني قذائفي "بيلم" وسيف بعصا (عصا
تخفي سكني أو سيف)
•	خنجر ،مثقاب ،خنجر صغري ،شفرة حالقة ،قاطع صندوق ،قاطع علبة،
وجميع أنواع السكاكني األخرى
•	هراوة ،هراوة جلدية ،عصا ،عصا
"تشوكا" ومفاصل يد معدنية
•	كيس رميل وهراوة رمل
•	مقالع (ثقل صغري أو كبري معلق أو مدفوع بسري جلدي) وطلقة املقالع
•	أشياء متعلقة بالفنون القتالية مبا فيها نجوم ""kung fu
و" "nunchucksو""shirkens
•	متفجرات مبا فيها القنابل واملفرقعات والقنابل اليدوية

*	قبل طلب التعليق بسبب حيازة أحد املواد املذكورة يف التصنيف الثاين ،والتي تستخدم ألغراض أخرى بخالف إلحاق الرضر الجسدي ،مثل مربد األظافر ،يتعني
عىل مدير املدرسة تقرير ما إذا كانت هناك أية عوامل مخففة يف هذه الحالة .إضافة إىل ذلك ،يتعني عىل مدير املدرسة تحديد ما إذا كان السالح املقلد ذو
مظهر حقيقي أم ال وذلك باألخذ بعني االعتبار عوامل مثل لون السالح وحجمه وشكله ووزنه.
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*	إذا كان هناك استفسارات حول ما إذا كانت املالبس أو أغطية الرأس تعكس اعتقادا ً دينياً ،فعىل املدرسة االتصال مبدير الحي
لشؤون التوقيف.

املخالفات – سلوك متمرد /غري ملتزم
	A01تغ ّيب بدون عذر من املدرسة ( D-Aفقط)
	A02عدم لبس زي املدرسة املطلوب (يرسي فقط عىل التالميذ يف املدارس التي تبنت
سياسة الزي الرسمي ،والذين مل يقم آباؤهم بالحصول عىل إعفاء من ذلك) ( Aو /أو
 Dفقط)
	A03تأخر يف الحضور إىل املدرسة ( E-Aفقط)
	A05إحضار أشياء إىل املدرسة أو استخدام أشياء يف املدرسة تخالف سياسة إدارة التعليم
أو سياسة املدرسة (  E-Aفقط)
	A05عدم بقاء التلميذ يف املكان املخصص له يف حرم املدرسة ( E-Aفقط)
	A06ترصف بشكل يشوش عىل عملية التعليم (مثل :إحداث ضجة زائدة يف الفصل ،أو
املكتبة ،أو يف ردهات املدرسة)
	A07القيام بسلوك شفهي وقح أو مشني
*	A08ارتداء مالبس ،أو أغطية رأس (مثل القبعات بأنواعها) ،أو أشياء أخرى قد تكون غري
آمنة أو معطلة للعملية التعليمية ( E-Aفقط)
	A09تعليق أو توزيع مواد يف حرم املدرسة مخالفة للسياسة املكتوبة إلدارة التعليم و /أو
قوانني املدرسة ( E-Aفقط)
	A10استخدام أجهزة املدرسة كأجهزة الكومبيوتر ،أو ماكينات الفاكس ،أو الهاتف ،أو
معدات وأجهزة إليكرتونية دون إذن مالئم لذلك ( E-Aفقط)

الصفوف من الروضة إىل

20

التدخالت التوجيهية
التواصل مع اآلباء
•
التدخل عن طريق طاقم االستشاريني
•
اجتامع (اجتامعات) توجيهية
•
املداخل التصالحية
•
تدخالت ودعم السلوكيات اإليجابية ()PBIS
•
االستشارات الفردية والجامعية
•
التوسط عن طريق األقران
•
برنامج املعلم الروحي
•
حل النزاعات
•
الحل التعاوين للمشكالت
•
إنشاء عقد للسلوك الشخيص
•
تقارير تقدم السلوك قصرية املدى
•
اإلحالة إىل فريق شؤون التلميذ ()PPT
•
الخدمة االجتامعية (مبوافقة اآلباء)
•
اإلحالة إىل منظمة مجتمعية ()CBO
•
•	التقييم السلويك الوظيفي ( /)FBAخطة التدخل
السلويك ()BIP

الخامس املستوى األول

مدونة قواعد االنضباط والتدخالت للتالميذ

مجاالت الردود التأديبية املمكنة ،التي تستخدم باإلضافة إىل
التدخالت التوجيهية
	.Aتحذير من طاقم التدريس باملدرسة
	.Bاجتامع بني الطالب واملدرس
	.Cتأنيب من املرشف املختص (مثل :مساعد املدير،
املدير)
والدي التلميذ
	.Dاجتامع مع
ّ
	.Eإجراءات تأديبية داخل املدرسة (مثل :اجتامع
توجيهي رسمي ،استبعاد من أنشطة خارج املنهج أو
وقت الغذاء املشرتك)
	.Fاإلبعاد من الفصل بواسطة املعلم (بعد إبعاد التلميذ
من الفصل بواسطة املعلم لثالث مرات خالل فصل
درايس واحد أو مرتني خالل فصل درايس ثاليث ،يتعني
السعي إلصدار توقيف من قبل مدير املدرسة إذا
انخرط التلميذ الحقاً يف سلوك ميكن أن يؤدي إىل
اإلبعاد من قبل املعلم).

املخالفات  -سلوك ُمخل بالنظام
	A11التدخني ،و /أو استخدام السجائر اإللكرتونية ،و /أو حيازة ثقاب الكربيت أو والعة ( D-Aفقط)
A12
	املقامرة
	A13استخدام لغة أو إشارات غري الئقة ،قذرة ،نابية ،داعرة ،أو بذيئة
	A14الكذب و /أو اإلدالء مبعلومات كاذبة و /أو تضليل موظفي املدرسة
	A15سوء استخدام ممتلكات اآلخرين
	A16القيام بسلوك مشوش يف حافلة املدرسة أو التس ّبب فيه
	A17ترك الفصل أو حرم املدرسة دون إذن من املسؤولني املرشفني يف املدرسة
	A18القيام مبالمسة جسدية غري مالمئة أو غري مرغوبة أو مالمسة شخص ما يف جزء حساس من جسده( .من الروضة
إىل الصف الثالث فقط ،انظر إىل املخالفة رقم  A28للصفني  4و  .5بالنسبة للمشاجرة ،والدفع العنيف ،الخ،
استخدم املخالفة رقم )A24
	A19مخالفة سياسة اإلدارة بشأن استخدام شبكة اإلنرتنت (مثالً :استخدام شبكة اإلدارة ألغراض غري تعليمية،
مخالفات األمن  /الخصوصية)
	A20القيام بأعامل مدرسية غري نزيهة تتضمن عىل سبيل املثال وليس الحرص:
أ	.الغش (مثل :النقل من ورقة امتحان تلميذ آخر؛ استخدام مواد خالل امتحان غري مسموح بها من
الشخص الذي يعطي االمتحان ،التعاون مع تلميذ آخر خالل االمتحان دون إذن بذلك؛ تعمد استخدام،
رشاء ،بيع ،رسقة ،نقل ،أو ترويج كيل أو جزيئ المتحان مل يعط بعد؛ أخذ تلميذ االمتحان بدالً من تلميذ
آخر ،أو سامح تلميذ لتلميذ آخر أن يأخذ االمتحان بدالً عنه؛ تقديم الرشوة لشخص آخر للحصول عىل
نسخة من امتحان قادم؛ أو تأمني نسخ من امتحان أو أجوبة امتحان قبل إعطائه)
ب	.االنتحال (أخذ عمل شخص آخر واستخدامه بقصد الحصول عىل عالمة دون االستشهاد والنسبة
املطلوبني لذلك ،مثل نسخ أعامل مكتوبة من شبكة اإلنرتنت أو أي مصدر آخر) (للصفوف  5 ،4فقط)
ج	.التواطؤ (االشرتاك بعمل مزور مع شخص آخر يف تحضري عمل كتايب لقاء الحصول عىل عالمة)
	A21االستخدام غري املناسب للتقنية اإللكرتونية (مثالً ،تسجيل الصوت أو الصورة دون ترصيح)

التدخالت التوجيهية
•التواصل مع اآلباء
• التدخل عن طريق طاقم االستشاريني
• اجتامع (اجتامعات) توجيهية
• املداخل التصالحية
• تدخالت ودعم السلوكيات اإليجابية ()PBIS
• االستشارات الفردية والجامعية
• التوسط عن طريق األقران
• برنامج املعلم الروحي
• حل النزاعات
• الحل التعاوين للمشكالت
• إنشاء عقد للسلوك الشخيص
• تقارير تقدم السلوك قصرية املدى
• اإلحالة إىل فريق شؤون التلميذ ()PPT
• الخدمة االجتامعية (مبوافقة اآلباء)
• اإلحالة إىل منظمة مجتمعية ()CBO
•	اإلحالة إىل خدمات االستشارات املناسبة املتعلقة
بإدمان املخدرات
•	اإلحالة إىل خدمات االستشارات الخاصة باستغالل
العالقات بني الشباب أو العنف الجنيس
•	التقييم السلويك الوظيفي ( /)FBAخطة التدخل
السلويك ()BIP

الصفوف من الروضة إىل الخامس املستوى الثاين
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مجاالت الردود التأديبية املمكنة ،التي
تستخدم باإلضافة إىل التدخالت التوجيهية
	.Aتحذير من طاقم التدريس
باملدرسة
	.Bاجتامع بني الطالب واملدرس
	.Cتأنيب من املرشف املختص (مثل:
مساعد املدير ،املدير)
	.Dاجتامع مع
والدي التلميذ
ّ
	.Eإجراءات تأديبية داخل املدرسة
(مثل :اجتامع رسمي لإلعادة إىل
املدرسة ،استبعاد من أنشطة
خارج املنهج ،أو وقت الغذاء
املشرتك)
	.Fاإلبعاد من الفصل بواسطة املعلم
(بعد إبعاد التلميذ من الفصل
بواسطة املعلم لثالث مرات
خالل فصل درايس واحد أو مرتني
خالل فصل درايس ثاليث ،يتعني
السعي إلصدار توقيف من قبل
مدير املدرسة إذا انخرط التلميذ
الحقاً يف سلوك ميكن أن يؤدي إىل
اإلبعاد من قبل املعلم).

***	إذا كان هناك رضر مادي قد لحق مبمتلكات ويتطلب إصالحات شاملة ،ميكن للمدير املراقب تطبيق التوقيف من  90-30يوماً دراسياً مع
مراجعة تلقائية إلمكانية الرجوع املبكر بعد فرتة  30أو  60يوماً دراسياً.

**	للبت فيام إذا كان السلوك متعلقاً بالعصابات ،قد يستشري مسؤولو املدرسة وحدة شؤون العصابات التابعة ملكتب سالمة وتنمية الشبيبة.

*	يجب أن يحصل مدير املدرسة عىل موافقة مكتوبة مسبقة من مكتب األمن والسالمة وتنمية الشبيبة قبل إقرار التوقيف من قبل املدير وفقاً
للبند .A22

املخالفات  -سلوك مشوش
*	A22تحدي أو عصيان السلطة القانونية أو توجيهات موظفي املدرسة أو مندويب األمن باملدرسة بطريقة تعطل
العملية التعليمية بقوة و /أو تشكل خطرا ً عىل املجتمع املدريس (هذا السلوك ال يتضمن املستوى  1أو ،2
السلوك غري املتعاون /غري املطيع أو املتمرد ،مثل استخدام لغة بذيئةA13 ،؛ أو إرتداء مالبس ممنوعةA08 ،؛
أو إحضار أشياء ممنوعة إىل املدرسة( )A04 ،للصفوف من الروضة إىل الثالثF-A ،؛ للصفوف  ،F-A ،5-4وG
مع الحصول عىل ترصيح)
	A23السب والطعن عىل أساس العرق ،أو اإلثنية ،أو اللون ،أو األصل الوطني ،أو وضع املواطنة /وضع الهجرة،
ّ
أو الوزن ،أو الديانة ،أو الجنس ،أو الهوية الشخصية ،أو التو ّجه الجنيس ،أو التعبري عن الهوية الجنسية ،أو
اإلعاقة ،الحقيقية أو الظاهرة (للصفوف من الروضة إىل الثالثF-A ،؛ للصفوف )I-A ،5-4
	A24املشاجرة ،أو الدفع ،أو االنخراط مشاحنة بسيطة أو يف سلوك جسامين آخر مشابه مع التالميذ أو موظفي
املدرسة (تجاوز شخص آخر دفعاً) ،أو قذف يشء ما (مثل الطباشري) أو البصق عىل شخص آخر (للعدوان
الجسدي األكرث خطورة ،استخدم املخالفة رقم ( )A33للصفوف من الروضة إىل الثالثF-A ،؛ للصفوف ،5-4
)G-A
رصح لهم دخول املدرسة مام يخالف
رصح لهم إىل املدرسة أو السامح لزائرين غري م ّ
	A25إحضار زائرين غري م ّ
قوانني املدرسة املكتوبة (للصفوف من الروضة إىل الثالثF-A ،؛ للصفوف )I-A ،5-4
	A26تعمد حيازة ممتلكات اآلخرين بدون إذن (للصفوف من الروضة إىل الثالثF-A ،؛ للصفوف )I-A ،5-4
	A27العبث بسجالت أو وثائق املدرسة أو تغيريها أو تحويرها بطريقة تتضمن عىل سبيل املثال وليس الحرص
الولوج من خالل أجهزة الكومبيوتر أو أية وسيلة من الوسائل اإلليكرتونية األخرى (للصفوف من الروضة إىل
الثالثF-A ،؛ للصفوف )I-A ،5-4
	A28القيام مبالمسة جسدية غري مالمئة أو غري مرغوبة أو مالمسة شخص ما يف جزء حساس من جسده( .للصفوف
من الرابع إىل الخامس فقط ،انظر إىل املخالفة رقم  A18للصفوف من الروضة إىل الثالث بالنسبة للمشاجرة،
والدفع العنيف ،الخ ،استخدم املخالفة رقم )A24
**	A29القيام بسلوك متعلق بالعصابات (مثل :إرتداء أو إظهار مالبس و /أو أكسسوارات خاصة بالعصابة ،الكتابة
عىل الحائط بالغرافيتي*** ،والتلويح باإلشارات أو العالمات) (للصفوف  5-4فقط)
***	A30القيام بأعامل التخريب أو الكتابة عىل الحائط بالغرافيتي أو أي نوع من الرضر املتعمد مبمتلكات املدرسة
أو ممتلكات املوظفني أو التالميذ أو آخرين(للصفوف من الروضة إىل الثالثF-A ،؛ للصفوف )I-C ،5-4
	A31نرش أو توزيع مواد أو نصوص مش ّهرة أو مش ّوهة للسمعة (مبا يف ذلك نرش تلك املواد عىل شبكة اإلنرتنت)
(للصفوف من الروضة إىل الثالثF-A ،؛ للصفوف )I-C ،5-4
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التدخالت التوجيهية
•	التواصل مع اآلباء
•	التدخل عن طريق طاقم االستشاريني
•	اجتامع (اجتامعات) توجيهية
•	املداخل التصالحية
•	تدخالت ودعم السلوكيات اإليجابية ()PBIS
•	االستشارات الفردية والجامعية
•	التوسط عن طريق األقران
•	برنامج املعلم الروحي
•	حل النزاعات
•	الحل التعاوين للمشكالت
• إنشاء عقد للسلوك الشخيص
• تقارير تقدم السلوك قصرية املدى
• اإلحالة إىل فريق شؤون التلميذ ()PPT
• الخدمة االجتامعية (مبوافقة اآلباء)
• اإلحالة إىل منظمة مجتمعية ()CBO
•	اإلحالة إىل خدمات االستشارات املناسبة املتعلقة بإدمان
املخدرات
•	اإلحالة إىل خدمات االستشارات الخاصة باستغالل
العالقات بني الشباب أو العنف الجنيس
•	اإلحالة إىل خدمات االستشارات الخاصة بالتنمر أو الرتويع
أو التحرش القائم عىل التمييز
•	التقييم السلويك الوظيفي ( /)FBAخطة التدخل السلويك
()BIP
أساليب الدعم للتالميذ املحولون من التوقيف
يجب عىل املدارس أن تقدم خدمات الدعم للتالميذ العائدين
من التوقيف لتعزيز قدراتهم عىل استيفاء املعايري االجتامعية
واألكادميية ضمن املجتمع املدريس .خدمات الدعم قد تتضمن أي
من مجاالت التدخالت التوجيهية أو تشكيلة من الخدمات التي
تلبي احتياجات التلميذ عىل أكمل وجه.

الصفوف من الروضة إىل الخامس املستوى الثالث

 .Aتحذير من طاقم التدريس باملدرسة
 .Bاجتامع بني الطالب واملدرس
	.Cتأنيب من املرشف املختص (مثل:
مساعد املدير ،املدير)
والدي التلميذ
 .Dاجتامع مع
ّ
	.Eإجراءات تأديبية داخل املدرسة (مثل:
اجتامع رسمي لإلعادة إىل املدرسة،
استبعاد من أنشطة خارج املنهج ،أو
وقت الغذاء املشرتك)
	.Fاإلبعاد من الفصل بواسطة املعلم (بعد
إبعاد التلميذ من الفصل بواسطة املعلم
لثالث مرات خالل فصل درايس واحد
أو مرتني خالل فصل درايس ثاليث ،يتعني
السعي إلصدار توقيف من قبل مدير
املدرسة إذا انخرط التلميذ الحقاً يف
سلوك ميكن أن يؤدي إىل اإلبعاد من
قبل املعلم).
	.Gالتوقيف بواسطة مدير املدرسة ملا
يرتوح ما بني  5-1أيام
	.Hتوقيف صادر من املدير املراقب يؤدي
إىل اإلرجاع إىل املدرسة فورا ً
**	.Iتوقيف صادر من املدير املراقب
يؤدي إىل توقيف متواصل لفرتة ثابتة
ترتاوح بني  10 - 6أيام مدرسية

مجاالت الردود التأديبية املمكنة ،التي
تستخدم باإلضافة إىل التدخالت التوجيهية

**	ميكن منع التالميذ من استخدام الحافلة املدرسية وفقاً لتعليامت مستشار التعليم رقم .801-A

*

يجب أن يحصل مدير املدرسة عىل موافقة مكتوبة مسبقة من مكتب األمن والسالمة وتنمية الشبيبة قبل إقرار التوقيف من قبل املدير
لتلميذ بالصفوف من الروضة إىل الثالث.

•التواصل مع اآلباء
• التدخل عن طريق طاقم االستشاريني
• اجتامع (اجتامعات) توجيهية
• املداخل التصالحية
• تدخالت ودعم السلوكيات اإليجابية ()PBIS
• االستشارات الفردية والجامعية
• التوسط عن طريق األقران
• برنامج املعلم الروحي
•	حل النزاعات
•	الحل التعاوين للمشكالت
• إنشاء عقد للسلوك الشخيص
• تقارير تقدم السلوك قصرية املدى
• اإلحالة إىل فريق شؤون التلميذ ()PPT
• الخدمة االجتامعية (مبوافقة اآلباء)
• اإلحالة إىل منظمة مجتمعية ()CBO
• اإلحالة إىل خدمات االستشارات املناسبة املتعلقة بإدمان املخدرات
•	اإلحالة إىل خدمات االستشارات الخاصة باستغالل العالقات بني
الشباب أو العنف الجنيس
•	اإلحالة إىل خدمات االستشارات الخاصة بالتنمر أو الرتويع أو
التحرش القائم عىل التمييز
•	التقييم السلويك الوظيفي ( /)FBAخطة التدخل السلويك ()BIP
يجب عىل املدارس أن تقدم خدمات الدعم للتالميذ العائدين من التوقيف
لتعزيز قدراتهم عىل استيفاء املعايري االجتامعية واألكادميية ضمن املجتمع
املدريس .خدمات الدعم قد تتضمن أي من مجاالت التدخالت التوجيهية أو
تشكيلة من الخدمات التي تلبي احتياجات التلميذ عىل أكمل وجه.

أساليب الدعم للتالميذ املحولون من التوقيف

	A32تعليق أو توزيع أو عرض أو تبادل مواد مش ّهرة أو مش ّوهة للسمعة أو نصوص أو مواد تحتوي عىل تهديد بالعنف ،أو
اإلصابة أو األذى ،أو تصف أعامل عنف موجهة ضد التالميذ أو طاقم العاملني أو صورا ً بذيئة أو مبتذلة أو خليعة لهم
(مبا يف ذلك نرش تلك املواد عىل شبكة اإلنرتنت) (للصفوف من الروضة إىل الثالث ،F-D، I-*G ،للصفوف I-D ،5-4
فقط)
	A33االنخراط يف مشادات و /أو عدوان جسدي ،بخالف املشادات الطفيفة كام هي موصوفة يف الفقرة  ،A24والتي تنطوي
عىل خطر كبري للتسبب يف إصابات أو ينتج عنها إصابات طفيفة (للصفوف من الروضة إىل الثالث F-D، J-*G ،للصفوف
 J-D ،5-4فقط)
	A34القيام بأعامل التخويف أو التهديد بالعنف ،أو اإلصابة أو إلحاق األذى بشخص آخر أو آخرين (للصفوف من الروضة إىل
الثالث ، F-D ، J-*G ،للصفوف  J-D ،5-4فقط)
*	A35القيام بسلوك يخلق خطرا ً كبريا ً أو يؤدي إىل إصابة يف الحافلة املدرسية** (للصفوف من الروضة إىل الثالثF-D J-*G ،
 ،للصفوف  J-D ،5-4فقط)
	A36االنخراط يف سلوك ينطوي عىل التحرش ،و /أو الرتهيب ،و /أو التنمر ،مبا يف ذلك استخدام طرق التواصل اإللكرتونية
لالنخراط يف ذلك السلوك (التنمر اإللكرتوين)؛ مثل تلك السلوكيات تتضمن عىل سبيل املثال وليس الحرص :العنف البدين؛
املطاردة؛ الترصف اللفظي أو املكتوب أو البدين الذي ينطوي عىل تهديد اآلخرين بإلحاق الرضر بهم؛ السعي إلكراه أو
إجبار تلميذ أو أحد أفراد الطاقم للقيام بعمل ما؛ السخرية؛ التوبيخ؛ الطرد من مجموعة األقران بغرض العزل أو اإلذالل؛
استخدام لغة إزدرائية أو طرح دعابات إزدرائية أو التنابذ باأللقاب بغرض اإلذالل أو التحرش (للصفوف من الروضة إىل
الثالث ، D-F ، G*-J ،للصفوف  D-J ،5-4فقط)
	A37االنخراط يف سلوك ينطوي عىل التحرش ،و /أو الرتهيب ،و /أو التنمر ،مبا يف ذلك استخدام طرق التواصل اإللكرتونية
لالنخراط يف ذلك السلوك (التنمر اإللكرتوين) بناء عىل العرق األصيل أو املفرتض للشخص ،أو وزنه ،أو ديانته ،أو مامرساته
الدينية ،أو جنسه ،أو هويته الجنسية ،أو تعبريه الجنيس ،أو توجهاته الجنسية ،أو إعاقته؛ إن مثل هذه السلوكيات
تتضمن عىل سبيل املثال وليس الحرص :العنف البدين؛ املطاردة؛ الترصف اللفظي أو املكتوب أو البدين الذي ينطوي عىل
تهديد اآلخرين بإلحاق الرضر بهم؛ السعي إلكراه أو إجبار تلميذ أو أحد أفراد الطاقم للقيام بعمل ما؛ السخرية؛ التوبيخ؛
الطرد من مجموعة األقران بغرض العزل أو اإلذالل؛ استخدام لغة إزدرائية أو طرح دعابات إزدرائية أو التنابذ باأللقاب
بغرض اإلذالل أو التحرش (للصفوف من الروضة إىل الثالث ، D-F ، G*-J ،للصفوف  D-J ،5-4فقط)
	A38القيام بتعليقات ذات إيحاء جنيس ،أو تلميحات ،أو مراودة ،أو االنخراط يف أية أفعال غري شفهية ،أو جسدية ذات
طبيعة جنسية (مثل اللمس ،أو الربت ،أو القرص ،أو أي ترصف مثري للشهوة أو سلوك عام خليع ،أو إرسال أو نرش
رسائل أو صور ذات محتوى جنيس)
(للصفني  4و 5فقط)
	A39حيازة مواد مراقبة أو أدوية تتطلب وصفة من طبيب بدون إذن مناسب ،و/أو عقاقري ممنوعة ،و /أو تركيبات مسببة
للهلوسة و/أو معدات مخدرات ،و/أو الكحول (للصفوف من الروضة إىل الثالث ،D-F ، G*-J ،للصفوف  D-J ،5-4فقط)

املخالفات  -سلوك عدواين أو ضار/مؤذ

التدخالت التوجيهية

الصفوف من الروضة إىل الخامس املستوى الرابع
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	.Dاجتامع مع والد(ة) التلميذ
	.Eإجراءات تأديبية داخل املدرسة (مثل :اجتامع
رسمي لإلعادة إىل املدرسة ،استبعاد من أنشطة
خارج املنهج ،أو وقت الغذاء املشرتك)
	.Fاإلبعاد من الفصل بواسطة املعلم (بعد إبعاد
التلميذ من الفصل بواسطة املعلم لثالث مرات
خالل فصل درايس واحد أو مرتني خالل فصل درايس
ثاليث ،يتعني السعي إلصدار توقيف من قبل مدير
املدرسة إذا انخرط التلميذ الحقاً يف سلوك ميكن أن
يؤدي إىل اإلبعاد من قبل املعلم).
	.Gالتوقيف من قبل مدير املدرسة ملدة من يوم واحد
إىل  5أيام (للصفوف من الروضة إىل الثالث مع
طلب تفويض بذلك)
	.Hتوقيف صادر من املدير املراقب يؤدي إىل اإلرجاع
إىل املدرسة فورا ً
**	.Iتوقيف صادر من املدير املراقب يؤدي إىل توقيف
متواصل لفرتة ثابتة ترتاوح بني  10 - 6أيام مدرسية
	.Jتوقيف صادر من املدير املراقب يؤدي إىل توقيف
متواصل لفرتة من  30إىل  90يوماً دراسياُ مع
مراجعة تلقائية إلمكانية اإلرجاع املبكر إىل املدرسة
بعد فرتة من  30إىل  60يوماً دراسياً

مجاالت الردود التأديبية املمكنة ،التي تستخدم
باإلضافة إىل التدخالت التوجيهية

**	قبل طلب التوقيف بسبب حيازة أحد املواد املذكورة يف التصنيف الثاين ،والتي تستخدم ألغراض أخرى بخالف
إلحاق الرضر الجسدي ،مثل مربد األظافر ،يتعني عىل مدير املدرسة تقرير ما إذا كانت هناك أية عوامل مخففة يف
هذه الحالة .إضافة إىل ذلك ،يتعني عىل مدير املدرسة تحديد ما إذا كان السالح املقلد ذو مظهر حقيقي أم ال وذلك
باألخذ بعني االعتبار عوامل مثل لون السالح وحجمه وشكله ووزنه.

* 	يجب أن يحصل مدير املدرسة عىل موافقة مكتوبة مسبقة من مكتب األمن والسالمة وتنمية الشبيبة قبل إقرار
التوقيف من قبل املدير لتلميذ بالصفوف من الروضة إىل الثالث.

	A47استخدام مواد مراقبة أو أدوية تتطلب وصفة من طبيب بدون إذن مناسب،
و/أو استخدام عقاقري ممنوعة ،و /أو تركيبات مسببة للهلوسة  ،و/أو الكحول
(للصفوف من الروضة إىل الثالث ،F-D ، J-*G ،فقط ،للصفوف )J-D ،5-4

*	A46حيازة أو بيع أي نوع من السالح كام هو مع ّرف يف التصنيف الثاين (للصفوف
من الروضة إىل الثالث ،J-*G ،للصفوف  J-G ،5-4فقط)

	A45التحريض عىل أو التسبب يف احداث شغب (للصفوف من الروضة إىل الثالث،
 ،J-*Gللصفوف  J-G ،5-4فقط)

	A44التسبب يف إحداث إصابات خطرية إما باالنخراط غري املسئول يف سلوك و /أو
استخدام جسم ما يتبني أنه قادر عىل إحداث إصابات جسامنية (مثل الوالعة،
مؤش الليزر) (للصفوف من الروضة إىل الثالث،
أو رأس الحزام ،أو الشمسية ،أو ّ
 ،F-D ، J-*Gللصفوف )J-D ،5-4

املخالفات  -سلوك عدواين أو ضار/مؤذ
	A40أخذ أو محاولة أخذ ممتلكات تخص اآلخرين أو ممتلكات تخص املدرسة بدون
إذن ،وبدون استخدام العنف أو ترصفات مثرية للخوف (للصفوف من الروضة إىل
الثالث ، F-D ، J-*G ،للصفوف )J-D ،5-4
	A41تشغيل جهاز إنذار الحريق أو إنذار الكوارث األخرى عن كذب (للصفوف من
الروضة إىل الثالث ،F-D ، I-*G ،للصفوف  I-D ،5-4فقط)
	A42القيام بتهديد بوجود قنبلة (للصفوف من الروضة إىل الثالث،F-D ، I-*G ،
للصفوف  I-D ،5-4فقط)
	A43خلق خطر محتمل إلحداث إصابات خطرية إما باالنخراط غري املسئول يف سلوك
و /أو استخدام جسم ما يتبني أنه قادر عىل إحداث إصابات جسامنية (مثل
مؤش الليزر) (للصفوف من الروضة إىل
الوالعة ،أو رأس الحزام ،أو الشمسية ،أو ّ
الثالث ، F-D ، J-*G ،للصفوف )J-D ،5-4
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أساليب الدعم للتالميذ املحولون من التوقيف
يجب عىل املدارس أن تقدم خدمات الدعم للتالميذ العائدين من التوقيف
لتعزيز قدراتهم عىل استيفاء املعايري االجتامعية واألكادميية ضمن املجتمع
املدريس .خدمات الدعم قد تتضمن أي من مجاالت التدخالت التوجيهية أو
تشكيلة من الخدمات التي تلبي احتياجات التلميذ عىل أكمل وجه.

	.Jتوقيف صادر من املدير املراقب يؤدي إىل
توقيف متواصل لفرتة من  30إىل  90يوماً
دراسياُ مع مراجعة تلقائية إلمكانية اإلرجاع
املبكر إىل املدرسة بعد فرتة من  30إىل  60يوماً
دراسياً

**	.Iتوقيف صادر من املدير املراقب يؤدي إىل
توقيف متواصل لفرتة ثابتة ترتاوح بني 10 - 6
أيام مدرسية

	.Hتوقيف صادر من املدير املراقب يؤدي إىل
اإلرجاع إىل املدرسة فورا ً

	.Gالتوقيف من قبل مدير املدرسة ملدة من يوم
واحد إىل  5أيام (للصفوف من الروضة إىل
الثالث مع طلب تفويض بذلك)

	.Fاإلبعاد من الفصل بواسطة املعلم (بعد إبعاد
التلميذ من الفصل بواسطة املعلم لثالث مرات
خالل فصل درايس واحد أو مرتني خالل فصل
درايس ثاليث ،يتعني السعي إلصدار توقيف من
قبل مدير املدرسة إذا انخرط التلميذ الحقاً
يف سلوك ميكن أن يؤدي إىل اإلبعاد من قبل
املعلم).

	.Dاجتامع مع الوالد(ة)
	.Eإجراءات تأديبية داخل املدرسة (مثل :اجتامع
رسمي لإلعادة إىل املدرسة ،استبعاد من أنشطة
خارج املنهج ،أو وقت الغذاء املشرتك)

التدخالت التوجيهية
•التواصل مع اآلباء
• التدخل عن طريق طاقم االستشاريني
• اجتامع (اجتامعات) توجيهية
• املداخل التصالحية
• تدخالت ودعم السلوكيات اإليجابية ()PBIS
• االستشارات الفردية والجامعية
• التوسط عن طريق األقران
• برنامج املعلم الروحي
•	حل النزاعات
•	الحل
التعاوين
للمشكالت
• إنشاء عقد للسلوك الشخيص
• تقارير تقدم السلوك قصرية املدى
• اإلحالة إىل فريق شؤون التلميذ ()PPT
• الخدمة االجتامعية (مبوافقة اآلباء)
• اإلحالة إىل منظمة مجتمعية ()CBO
• اإلحالة إىل خدمات االستشارات املناسبة املتعلقة بإدمان املخدرات
•	اإلحالة إىل خدمات االستشارات الخاصة باستغالل العالقات بني الشباب
أو العنف الجنيس
•	اإلحالة إىل خدمات االستشارات الخاصة بالتنمر أو الرتويع أو التحرش
القائم عىل التمييز
•	التقييم السلويك الوظيفي ( /)FBAخطة التدخل السلويك ()BIP

مجاالت الردود التأديبية املمكنة ،التي تستخدم
باإلضافة إىل التدخالت التوجيهية

الصفوف من الروضة إىل الخامس ،املستوى الرابع تكمله

***	ميكن تعديل هذا اإلجراء التأديبي تبعاً لكل حالة عىل حدة.

**	للبت فيام إذا كان السلوك متعلقاً بالعصابات ،قد يستشري مسؤولو املدرسة وحدة شؤون العصابات التابعة ملكتب سالمة
وتنمية الشبيبة.

*	يجب أن يحصل مدير املدرسة عىل موافقة مكتوبة مسبقة من مكتب األمن والسالمة وتنمية الشبيبة قبل إقرار التوقيف من
قبل املدير لتلميذ بالصفوف من الروضة إىل الثالث

 ***	A60حيازة أو استخدام سالح ناري ( Lفقط)

	A59استخدام أي نوع من السالح ،غري األسلحة النارية ،كام هو مع ّرف يف التصنيف األول والتصنيف الثاين ،يف
محاولة إلحاق اإلصابة مبوظفي املدرسة أو التالميذ أو اآلخرين (للصفوف من الروضة إىل الثالث،F-D ،L-G* ،
فقط؛ للصفوف  L-I ،5-4فقط)

	A58استخدام أي نوع من السالح ،غري األسلحة النارية ،كام هو معرف يف التصنيف األول يف التهديد أو محاولة
إلحاق اإلصابة مبوظفي املدرسة أو التالميذ أو اآلخرين (للصفوف من الروضة إىل الثالث ،F-D ،L-G* ،فقط؛
للصفوف  L-I ،5-4فقط)

	A57استخدام أي نوع من السالح كام هو مع ّرف يف التصنيف الثاين يف التهديد أو محاولة إلحاق اإلصابة مبوظفي
املدرسة أو التالميذ أو اآلخرين (للصفوف من الروضة إىل الثالث ،F-D ،J-G* ،فقط؛ للصفوف  J-I ،5-4فقط)

	A56حيازة أو بيع أي نوع من السالح ،غري األسلحة النارية ،كام هي معرفة يف التصنيف األول (للصفوف من الروضة
إىل الثالث ،D-F ،J-G* ،فقط؛ للصفوف  J-I ،5-4فقط)

	A55بيع أو توزيع املخدرات املمنوعة أو املواد املراقبة و /أو الكحول (للصفوف من الروضة إىل الثالث F-D ، G*-J؛
فقط ،للصفوف  J-I ،5-4فقط)

	A54القيام باعتداء جنيس جسدي  /إكراه أو إجبار آخر للمشاركة يف نشاط جنيس (للصفوف  J-I ، 5-4فقط)

	A53االنخراط يف سلوك ينطوي عىل تهديد ،أو خطر ،أو عنف متعلق بالعصابات** (للصفوف من الروضة إىل
الثالثF-D ، J-*G ،؛ صفوف  L-I ،5-4فقط)

	A52التخطيط أو التحريض أو املشاركة مع شخص آخر أو أشخاص آخرين يف واقعة عنف جامعي
(للصفوف من الروضة إىل الثالثF-D ، J-*G ،؛ صفوف  L-I ،5-4فقط)

	A51استخدام قوة مفرطة أو إلحاق أو محاولة إلحاق إصابة خطرية بالتالميذ أو اآلخرين (للصفوف من الروضة إىل
الثالث F-D ، J-*G ،فقط ،للصفوف  J-I ،5-4فقط)

	A50استخدام القوة ضد ،أو إصابة ،أو محاولة إلحاق إصابة خطرية بأحد موظفي املدرسة أو طاقم أمن املدرسة
(للصفوف من الروضة إىل الثالث ،F-D ، J-*G ،فقط ،للصفوف  J-I ،5-4فقط)

	A49التهديد باستخدام القوة ألخذ أو محاولة أخذ ممتلكات اآلخرين للصفوف من الروضة إىل الثالثF-D ، J-*G ،؛
صفوف  L-I ،5-4فقط)

	A48إشعال حريق (للصفوف من الروضة إىل الثالث ،F-D ، J-*G ،فقط ،للصفوف  J-I ،5-4فقط)

املخالفات – سلوك خطري للغاية أو عنيف

يجب عىل املدارس أن تقدم خدمات الدعم للتالميذ العائدين من التوقيف
لتعزيز قدراتهم عىل استيفاء املعايري االجتامعية واألكادميية ضمن املجتمع
املدريس .خدمات الدعم قد تتضمن أي من مجاالت التدخالت التوجيهية أو
تشكيلة من الخدمات التي تلبي احتياجات التلميذ عىل أكمل وجه.

أساليب الدعم للتالميذ املحولون من التوقيف

التدخالت التوجيهية
•التواصل مع اآلباء
• التدخل عن طريق طاقم االستشاريني
• اجتامع (اجتامعات) توجيهية
• املداخل التصالحية
• تدخالت ودعم السلوكيات اإليجابية ()PBIS
• االستشارات الفردية والجامعية
• التوسط عن طريق األقران
• برنامج املعلم الروحي
• حل النزاعات
• الحل التعاوين للمشكالت
• إنشاء عقد للسلوك الشخيص
• تقارير تقدم السلوك قصرية املدى
• اإلحالة إىل فريق شؤون التلميذ ()PPT
• الخدمة االجتامعية (مبوافقة اآلباء)
• اإلحالة إىل منظمة مجتمعية ()CBO
•	اإلحالة إىل خدمات االستشارات املناسبة املتعلقة بإدمان
املخدرات
•	اإلحالة إىل خدمات االستشارات الخاصة باستغالل
العالقات بني الشباب أو العنف الجنيس
•	اإلحالة إىل خدمات االستشارات الخاصة بالتنمر أو
الرتويع أو التحرش القائم عىل التمييز
•	التقييم السلويك الوظيفي ( /)FBAخطة التدخل السلويك
()BIP

الصفوف من الروضة إىل الخامس املستوى الخامس
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	.Lتوقيف صادر من املدير املراقب يؤدي إىل توقيف ملدة
عام واحد والتكليف باملداومة يف برنامج بديل ،دون
إمكانية العودة املبكرة

	.Kتوقيف صادر من املدير املراقب يؤدي إىل توقيف ملدة
سنة والتكليف باملداومة يف برنامج بديل ،مع املراجعة
التلقائية للعودة املبكرة بعد  6أشهر

	.Jتوقيف صادر من املدير املراقب يؤدي إىل توقيف متواصل
لفرتة من  30إىل  90يوماً دراسياُ مع مراجعة تلقائية
إلمكانية اإلرجاع املبكر إىل املدرسة بعد فرتة من  30إىل
 60يوماً دراسياً

**	.Iتوقيف صادر من املدير املراقب يؤدي إىل توقيف
متواصل لفرتة ثابتة ترتاوح بني  10 - 6أيام مدرسية

	.Hتوقيف صادر من املدير املراقب يؤدي إىل اإلرجاع إىل
املدرسة فورا ً (للصفوف من الروضة إىل الثالث فقط)

	.Gالتوقيف من قبل مدير املدرسة ملدة من يوم واحد إىل 5
أيام (للصفوف من الروضة إىل الثالث فقط) (للصفوف من
الروضة إىل الثالث مع طلب تفويض بذلك)

	.Fاإلبعاد من الفصل بواسطة املعلم (بعد إبعاد التلميذ من
الفصل بواسطة املعلم لثالث مرات خالل فصل درايس
واحد أو مرتني خالل فصل درايس ثاليث ،يتعني السعي
إلصدار توقيف من قبل مدير املدرسة إذا انخرط التلميذ
الحقاً يف سلوك ميكن أن يؤدي إىل اإلبعاد من قبل املعلم).
(للصفوف من الروضة إىل الثالث فقط)

	.Eإجراءات تأديبية داخل املدرسة (مثل :اجتامع رسمي
لإلعادة إىل املدرسة ،العزل ،استبعاد من أنشطة خارج
املنهج ،أو وقت الغذاء املشرتك) (للصفوف من الروضة إىل
الثالث فقط)

	.Dاجتامع مع الوالد(ة) (للصفوف من الروضة إىل الثالث
فقط)

مجاالت الردود التأديبية املمكنة ،التي تستخدم
باإلضافة إىل التدخالت التوجيهية

*	إذا كان هناك استفسارات حول ما إذا كانت املالبس أو أغطية الرأس تعكس اعتقادا ً دينياً ،فعىل املدرسة االتصال
مبدير الحي لشؤون التوقيف.

املخالفات – سلوك متمرد /غري ملتزم
	B01تغيب من املدرسة بدون عذر ( D-Aفقط)
	B02عدم إرتداء زي املدرسة املطلوب (يرسي فقط عىل تالميذ الصفوف  12-6الذين
يكونون يف مدارس تبنت سياسة الزي الرسمي ،والذين مل يقم آباؤهم بالحصول عىل
إعفاء من ذلك) ( D-Aفقط)
	B03االنقطاع عن الفصول (الحضور إىل املدرسة وعدم الذهاب إىل فصل أو أكرث من
فصول الجدول) (  E-Aفقط)
	B04تأخر يف الحضور إىل املدرسة أو فصل (  E-Aفقط)
	B05إحضار أشياء إىل املدرسة أو استخدام أشياء يف املدرسة تخالف سياسة إدارة التعليم
أو سياسة املدرسة (  E-Aفقط)
	B06عدم بقاء التلميذ يف املكان املخصص له يف حرم املدرسة ( E-Aفقط)
	B07ترصف بشكل يشوش عىل العملية التعليمية (مثل :إحداث ضجة زائدة يف الفصل،
أو املكتبة ،أو يف ردهات املدرسة)
	B08القيام بسلوك شفهي وقح أو مشني
*	B09ارتداء مالبس ،أو أغطية رأس (مثل القبعات بأنواعها) ،أو أشياء أخرى قد تكون
غري آمنة أو معطلة للعملية التعليمية ( E-Aفقط)
	B10تعليق أو توزيع مواد يف حرم املدرسة مخالفة للسياسة املكتوبة إلدارة التعليم و/
أو قوانني املدرسة ( E-Aفقط)
	B11عدم تقديم وثائق تعريف الهوية املطلوبة ملسؤويل املدرسة ( E-Aفقط)
	B12استخدام أجهزة املدرسة كأجهزة الكومبيوتر ،أو ماكينات الفاكس ،أو الهاتف ،أو
معدات وأجهزة إليكرتونية دون إذن مالئم لذلك ( E-Aفقط)
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التدخالت التوجيهية
•التواصل مع اآلباء
• التدخل عن طريق طاقم االستشاريني
• اجتامع (اجتامعات) توجيهية
• املداخل التصالحية
• تدخالت ودعم السلوكيات اإليجابية ()PBIS
• االستشارات الفردية والجامعية
• التوسط عن طريق األقران
• برنامج املعلم الروحي
• حل النزاعات
• الحل التعاوين للمشكالت
• إنشاء عقد للسلوك الشخيص
• تقارير تقدم السلوك قصرية املدى
• اإلحالة إىل فريق شؤون التلميذ ()PPT
• الخدمة االجتامعية (مبوافقة اآلباء)
• اإلحالة إىل منظمة مجتمعية ()CBO
•	التقييم السلويك الوظيفي ( /)FBAخطة التدخل السلويك
()BIP

الصفوف من السادس إىل الثاين

عرش املستوى األول

مجاالت الردود التأديبية املمكنة ،التي تستخدم باإلضافة إىل
التدخالت التوجيهية
	.Aتحذير من طاقم التدريس باملدرسة
	.Bاجتامع بني الطالب واملدرس
	.Cتأنيب من املرشف املختص (مثل :مساعد املدير ،املدير)
والدي التلميذ
	.Dاجتامع مع
ّ
	.Eإجراء تأديبي داخل املدرسة (مثل :عقد اجتامع توجيهي
رسمي ،أو العزل ،أو استبعاد من أنشطة خارج املنهج أو
وقت الغذاء املشرتك)
	.Fاإلبعاد من الفصل بواسطة املعلم (بعد إبعاد التلميذ من
الفصل بواسطة املعلم لثالث مرات خالل فصل درايس
واحد أو مرتني خالل فصل درايس ثاليث ،يتعني السعي
إلصدار توقيف من قبل مدير املدرسة إذا انخرط التلميذ
الحقاً يف سلوك ميكن أن يؤدي إىل اإلبعاد من قبل
املعلم).

	B20اترك الفصل أو حرم املدرسة دون إذن من املسؤولني املرشفني يف املدرسة

	B19ااالستخدام غري املناسب للتقنية اإللكرتونية (مثالً ،تسجيل الصوت/الصورة دون
ترصيح)

	B18القيام بسلوك مشوش يف حافلة املدرسة أو التس ّبب فيه

	B17سوء استخدام ممتلكات اآلخرين

	B16الكذب و /أو اإلدالء مبعلومات كاذبة و /أو تضليل موظفي املدرسة

	B15استخدام لغة أو إشارات غري الئقة ،قذرة ،نابية ،داعرة ،أو بذيئة

B14
	املقامرة

املخالفات  -سلوك غري مقبول
	B13التدخني ،و /أو استخدام السجائر اإللكرتونية ،و /أو حيازة ثقاب الكربيت أو والعة
( D-Aفقط)

•	التقييم السلويك الوظيفي ( /)FBAخطة التدخل السلويك
()BIP

•	اإلحالة إىل خدمات االستشارات الخاصة بالتنمر أو الرتويع
أو التحرش القائم عىل التمييز

•	اإلحالة إىل خدمات االستشارات الخاصة باستغالل العالقات
بني الشباب أو العنف الجنيس

•	اإلحالة إىل خدمات االستشارات املناسبة املتعلقة بإدمان
املخدرات

التدخالت التوجيهية
•التواصل مع اآلباء
• التدخل عن طريق طاقم االستشاريني
• اجتامع (اجتامعات) توجيهية
• املداخل التصالحية
• تدخالت ودعم السلوكيات اإليجابية ()PBIS
• االستشارات الفردية والجامعية
• التوسط عن طريق األقران
• برنامج املعلم الروحي
• حل النزاعات
• الحل التعاوين للمشكالت
• إنشاء عقد للسلوك الشخيص
• تقارير تقدم السلوك قصرية املدى
• اإلحالة إىل فريق شؤون التلميذ ()PPT
• الخدمة االجتامعية (مبوافقة اآلباء)
• اإلحالة إىل منظمة مجتمعية ()CBO

الصفوف من السادس إىل الثاين عرش املستوى الثاين
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	.Dاجتامع مع
والدي التلميذ
ّ
	.Eإجراء تأديبي داخل املدرسة (مثل :عقد اجتامع
توجيهي رسمي ،أو العزل ،أو االستبعاد من
األنشطة خارج املنهج أو وقت الغذاء املشرتك)
	.Fاإلبعاد من الفصل بواسطة املعلم (بعد إبعاد
التلميذ من الفصل بواسطة املعلم لثالث مرات
خالل فصل درايس واحد أو مرتني خالل فصل
درايس ثاليث ،يتعني السعي إلصدار توقيف من قبل
مدير املدرسة إذا انخرط التلميذ الحقاً يف سلوك
ميكن أن يؤدي إىل اإلبعاد من قبل املعلم).

	.Aتحذير من طاقم التدريس باملدرسة
	.Bاجتامع بني الطالب واملدرس
	.Cتأنيب من املرشف املختص (مثل :مساعد املدير،
املدير)

مجاالت الردود التأديبية املمكنة ،التي تستخدم باإلضافة إىل
التدخالت التوجيهية

***	إذا كان هناك رضر مادي قد لحق مبمتلكات ويتطلب إصالحات شاملة ،ميكن للمدير املراقب تطبيق التوقيف من  90-30يوماً
دراسياً مع مراجعة تلقائية إلمكانية الرجوع املبكر بعد فرتة  30أو  60يوماً دراسياً.

**	للبت فيام إذا كان السلوك متعلقاً بالعصابات ،قد يستشري مسؤولو املدرسة وحدة شؤون العصابات التابعة ملكتب سالمة وتنمية
الشبيبة.

*	يجب أن يحصل مدير املدرسة عىل موافقة مكتوبة مسبقة من مكتب األمن والسالمة وتنمية الشبيبة قبل إقرار التوقيف من قبل
املدير وفقاً للبند B21

املخالفات– سلوك مشوش
*	B21تحدي أو عصيان السلطة القانونية أو توجيهات موظفي املدرسة أو مندويب األمن باملدرسة
بطريقة تعطل العملية التعليمية بقوة و /أو تشكل خطرا ً عىل املجتمع املدريس (هذا السلوك
ال يتضمن املستوى  1أو  ،2السلوك غري املتعاون /غري املطيع أو املتمرد ،مثل استخدام لغة
بذيئةB15 ،؛ أو إرتداء مالبس ممنوعةB09 ،؛ أو إحضار أشياء ممنوعة إىل املدرسة)B05 ،؛ (
 ،F-Aو Gمع الحصول عىل ترصيح)
	B22دخول أو محاولة دخول مبنى املدرسة بدون إذن مسبق أو من مدخل غري مرصح به (G-A
فقط)
	B23السب والطعن عىل أساس العرق ،أو اإلثنية ،أو اللون ،أو األصل الوطني ،أو وضع املواطنة/
وضع الهجرة ،أو الوزن ،أو الديانة ،أو الجنس ،أو الهوية الجنسية ،أو التوجه الجنيس ،أو
التعبري عن الهوية الجنسية ،أو اإلعاقة
	B24املشاجرة ،أو الدفع ،أو االنخراط يف سلوك جسامين آخر مشابه ضد التالميذ أو طاقم املدرسة
(مثل املزاح الخشن أو تجاوز شخص آخر دفعاً) ،أو قذف يشء ما (مثل الطباشري) أو البصق
عىل شخص آخر (للمشاجرات الجسدية األكرث خطورة ،استخدم املخالفة رقم )B36؛ ( G-A
فقط)
رصح لهم دخول املدرسة
رصح لهم إىل املدرسة أو السامح لزائرين غري م ّ
	B25إحضار زائرين غري م ّ
مام يخالف قوانني املدرسة املكتوبة
 *	B26القيام بسلوك متعلق بالعصابات (مثل :ارتداء ثياب خاصة بالعصابة و /أو اإلكسسوارات
الخاصة بها ،والكتابة عىل الحائط بالغرافيتي*** ،والتلويح باإلشارات والعالمات)
	B27العبث بسجالت أو وثائق املدرسة أو تغيريها أو تحويرها بطريقة تتضمن عىل سبيل املثال
وليس الحرص الولوج من خالل أجهزة الكومبيوتر أو أية وسيلة من الوسائل اإلليكرتونية
األخرى
***	B28القيام بأعامل التخريب أو الكتابة عىل الحائط أو أي نوع من الرضر املتعمد إىل ممتلكات
املدرسة أو ممتلكات املوظفني أو التالميذ أو اآلخرين
	B29القيام عمدا ً بحيازة ممتلكات اآلخرين بدون إذن

الصفوف من السادس إىل الثاين
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التدخالت التوجيهية
•التواصل مع اآلباء
• التدخل عن طريق طاقم االستشاريني
• اجتامع (اجتامعات) توجيهية
• املداخل التصالحية
• تدخالت ودعم السلوكيات اإليجابية ()PBIS
• االستشارات الفردية والجامعية
• التوسط عن طريق األقران
• برنامج املعلم الروحي
• حل النزاعات
• الحل التعاوين للمشكالت
• إنشاء عقد للسلوك الشخيص
• تقارير تقدم السلوك قصرية املدى
• اإلحالة إىل فريق شؤون التلميذ ()PPT
• الخدمة االجتامعية (مبوافقة اآلباء)
• اإلحالة إىل منظمة مجتمعية ()CBO
•	اإلحالة إىل خدمات االستشارات املناسبة املتعلقة بإدمان
املخدرات
•	اإلحالة إىل خدمات االستشارات الخاصة باستغالل العالقات
بني الشباب أو العنف الجنيس
•	اإلحالة إىل خدمات االستشارات الخاصة بالتنمر أو الرتويع أو
التحرش القائم عىل التمييز
•	التقييم السلويك الوظيفي ( /)FBAخطة التدخل السلويك
()BIP
أساليب الدعم للتالميذ املحولون من التوقيف
يجب عىل املدارس أن تقدم خدمات الدعم للتالميذ العائدين
من التوقيف لتعزيز قدراتهم عىل استيفاء املعايري االجتامعية
واألكادميية ضمن املجتمع املدريس .خدمات الدعم قد تتضمن أي
من مجاالت التدخالت التوجيهية أو تشكيلة من الخدمات التي
تلبي احتياجات التلميذ عىل أكمل وجه.

عرش املستوى الثالث

مجاالت الردود التأديبية املمكنة ،التي تستخدم
باإلضافة إىل التدخالت التوجيهية
	.Aتحذير من طاقم التدريس باملدرسة
	.Bاجتامع بني الطالب واملدرس
	.Cتأنيب من املرشف املختص (مثل :مساعد
املدير ،املدير)
والدي التلميذ
	.Dاجتامع مع
ّ
	.Eإجراء تأديبي داخل املدرسة (مثل :عقد اجتامع
توجيهي رسمي ،أو العزل ،أو االستبعاد من
األنشطة خارج املنهج أو وقت الغذاء املشرتك)
	.Fاإلبعاد من الفصل بواسطة املعلم (بعد إبعاد
التلميذ من الفصل بواسطة املعلم لثالث مرات
خالل فصل درايس واحد أو مرتني خالل فصل
درايس ثاليث ،يتعني السعي إلصدار توقيف من
قبل مدير املدرسة إذا انخرط التلميذ الحقاً
يف سلوك ميكن أن يؤدي إىل اإلبعاد من قبل
املعلم).
	.Gالتوقيف بواسطة مدير املدرسة ملا يرتوح ما بني
 5-1أيام
	.Hتوقيف صادر من املدير املراقب يؤدي إىل
اإلرجاع إىل املدرسة فورا ً
**	.Iتوقيف صادر من املدير املراقب يؤدي إىل
توقيف متواصل لفرتة ثابتة ترتاوح بني 10 - 6
أيام مدرسية

*	فيام يتعلق مبواقف فاضحة معينة (عىل سبيل املثال ،تورط عدد كبري من التالميذ ،حيث يتضمن السلوك
االمتحانات املوحدة ،أو يتطلب السلوك إلغاء االمتحان) ،ميكن للمدير املراقب فرض توقيف من  30إىل 90
يوم مدريس ،مع املراجعة التلقائية للعودة املبكرة إىل املدرسة بعد  30أو  60يوم مدريس.

	B32تعليق أو توزيع مواد أو نصوص مش ّهرة أو مش ّوهة للسمعة أو نصوص
(مبا يف ذلك نرش هذه املواد عىل شبكة اإلنرتنت)

ج	.التواطؤ (االشرتاك بعمل مزور مع شخص آخر يف تحضري عمل كتايب لقاء
الحصول عىل عالمة)

ب	.االنتحال (أخذ عمل شخص آخر واستخدامه بقصد الحصول عىل عالمة
دون االستشهاد والنسبة املطلوبني لذلك ،مثل نسخ أعامل مكتوبة من
شبكة اإلنرتنت أو أي مصدر آخر)

أ	.الغش (مثل :النقل من ورقة امتحان تلميذ آخر؛ استخدام مواد خالل
امتحان غري مسموح بها من الشخص الذي يعطي االمتحان ،التعاون مع
تلميذ آخر خالل االمتحان دون إذن بذلك؛ تعمد استخدام ،أو رشاء ،أو
بيع ،أو رسقة ،أو نقل ،أو ترويج كيل أو جزيئ المتحان مل يعط بعد؛ أخذ
تلميذ االمتحان بدالً من تلميذ آخر ،أو سامح تلميذ لتلميذ آخر أن يأخذ
االمتحان بدالً عنه؛ تقديم الرشوة لشخص آخر للحصول عىل نسخة من
امتحان قادم؛ أو تأمني نسخ من امتحان أو أجوبة امتحان قبل إعطائه)

املخالفات– سلوك مشوش
	B30مخالفة سياسة اإلدارة بشأن استخدام شبكة اإلنرتنت (مثالً :استخدام
شبكة اإلدارة ألغراض غري تعليمية ،مخالفات األمن  /الخصوصية)
*	B31القيام بأعامل مدرسية غري نزيهة تتضمن عىل سبيل املثال وليس الحرص:

يجب عىل املدارس أن تقدم خدمات الدعم للتالميذ العائدين من التوقيف لتعزيز
قدراتهم عىل استيفاء املعايري االجتامعية واألكادميية ضمن املجتمع املدريس .خدمات
الدعم قد تتضمن أي من مجاالت التدخالت التوجيهية أو تشكيلة من الخدمات التي تلبي
احتياجات التلميذ عىل أكمل وجه.

التدخالت التوجيهية
• التواصل مع اآلباء
• التدخل عن طريق طاقم االستشاريني
• اجتامع (اجتامعات) توجيهية
• املداخل التصالحية
• تدخالت ودعم السلوكيات اإليجابية ()PBIS
• االستشارات الفردية والجامعية
• التوسط عن طريق األقران
• برنامج املعلم الروحي
• حل النزاعات
• الحل التعاوين للمشكالت
• إنشاء عقد للسلوك الشخيص
• تقارير تقدم السلوك قصرية املدى
• اإلحالة إىل فريق شؤون التلميذ ()PPT
• الخدمة االجتامعية (مبوافقة اآلباء)
• اإلحالة إىل منظمة مجتمعية ()CBO
• اإلحالة إىل خدمات االستشارات املناسبة املتعلقة بإدمان املخدرات
•	اإلحالة إىل خدمات االستشارات الخاصة باستغالل العالقات بني
الشباب أو العنف الجنيس
•	اإلحالة إىل خدمات االستشارات الخاصة بالتنمر أو الرتويع أو التحرش
القائم عىل التمييز
•	التقييم السلويك الوظيفي ( /)FBAخطة التدخل السلويك ()BIP
أساليب الدعم للتالميذ املحولون من التوقيف

الصفوف من السادس إىل الثاين عرش املستوى الثالث تكملة
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مجاالت الردود التأديبية املمكنة ،التي تستخدم باإلضافة
إىل التدخالت التوجيهية
	.Aتحذير من طاقم التدريس باملدرسة
	.Bاجتامع بني الطالب واملدرس
	.Cتأنيب من املرشف املختص (مثل :مساعد
املدير ،املدير)
والدي التلميذ
	.Dاجتامع مع
ّ
	.Eإجراءات تأديبية داخل املدرسة (مثل :عقد
اجتامع توجيهي رسمي ،أو الحجز ،أو االستبعاد
من األنشطة خارج املنهج ،أو وقت الغذاء
املشرتك)
	.Fاإلبعاد من الفصل بواسطة املعلم (بعد إبعاد
التلميذ من الفصل بواسطة املعلم لثالث مرات
خالل فصل درايس واحد أو مرتني خالل فصل
درايس ثاليث ،يتعني السعي إلصدار توقيف من
قبل مدير املدرسة إذا انخرط التلميذ الحقاً
يف سلوك ميكن أن يؤدي إىل اإلبعاد من قبل
املعلم).
	.Gالتوقيف بواسطة مدير املدرسة ملا يرتوح ما بني
 5-1أيام
	.Hتوقيف صادر من املدير املراقب يؤدي إىل
اإلرجاع إىل املدرسة فورا ً
**	.Iتوقيف صادر من املدير املراقب يؤدي إىل
توقيف متواصل لفرتة ثابتة ترتاوح بني 10 - 6
أيام مدرسية

**	ميكن منع التالميذ من استخدام الحافلة املدرسية وفقاً لتعليامت مستشار التعليم رقم .A-801

	B33القيام بسلوك جنيس يف حرم املدرسة أو يف فعاليات متعلقة باملدرسة ( I-Dفقط)
	B34القيام بتعليقات ذات إيحاء جنيس ،أو تلميحات ،أو مراودة ،أو االنخراط يف أية أفعال غري شفهية ،أو جسدية ذات
طبيعة جنسية (مثل اللمس ،أو الربت ،أو القرص ،أو أي ترصف مثري للشهوة أو سلوك عام خليع ،أو إرسال أو نرش
رسائل أو صور ذات محتوى جنيس)
	B35تعليق أو توزيع أو عرض أو تبادل مواد مش ّهرة أو مش ّوهة للسمعة أو نصوص أو مواد تحتوي عىل تهديد بالعنف،
اإلصابة أو إلحاق األذى ،أو تصف أعامل عنف موجهة ضد التالميذ أو طاقم العاملني أو صورا ً بذيئة أو مبتذلة أو
خليعة لهم ،مبا يف ذلك نرش هذه املواد عىل شبكة اإلنرتنت
	B36االنخراط يف مشادات و /أو عدوان جسدي ،بخالف املشادات الطفيفة كام هي موصوفة يف الفقرة  ،B24والتي
تنطوي عىل خطر كبري للتسبب يف إصابات أو ينتج عنها إصابات طفيفة
	B37القيام بأعامل التخويف أو التهديد بالعنف ،أو اإلصابة أو إلحاق األذى بشخص آخر أو آخرين
**	B38القيام بسلوك أو التسبب يف سلوك مشوش يف حافلة املدرسة يخلق خطرا ً كبريا ً أو يؤدي إىل إصابة
	B39االنخراط يف سلوك ينطوي عىل التحرش ،و /أو الرتهيب ،و /أو التنمر ،مبا يف ذلك استخدام طرق التواصل
اإللكرتونية لالنخراط يف ذلك السلوك (التنمر اإللكرتوين)؛ مثل تلك السلوكيات تتضمن عىل سبيل املثال وليس
الحرص :العنف البدين؛ املطاردة؛ الترصف اللفظي أو املكتوب أو البدين الذي ينطوي عىل تهديد اآلخرين بإلحاق
الرضر بهم؛ السعي إلكراه أو إجبار تلميذ أو أحد أفراد الطاقم للقيام بعمل ما؛ السخرية؛ التوبيخ؛ الطرد من
مجموعة األقران بغرض العزل أو اإلذالل؛ استخدام لغة إزدرائية أو طرح دعابات إزدرائية أو التنابذ باأللقاب
بغرض اإلذالل أو التحرش
	B40االنخراط يف سلوك ينطوي عىل التحرش ،و /أو الرتهيب ،و /أو التنمر ،مبا يف ذلك استخدام طرق التواصل
اإللكرتونية لالنخراط يف ذلك السلوك (التنمر اإللكرتوين) بناء عىل العرق األصيل أو املفرتض للشخص ،أو وزنه ،أو
ديانته ،أو مامرساته الدينية ،أو جنسه ،أو هويته الجنسية ،أو تعبريه الجنيس ،أو توجهاته الجنسية ،أو إعاقته؛ إن
مثل هذه السلوكيات تتضمن عىل سبيل املثال وليس الحرص :العنف البدين؛ املطاردة؛ الترصف اللفظي أو املكتوب
أو البدين الذي ينطوي عىل تهديد اآلخرين بإلحاق الرضر بهم؛ السعي إلكراه أو إجبار تلميذ أو أحد أفراد الطاقم
للقيام بعمل ما؛ السخرية؛ التوبيخ؛ الطرد من مجموعة األقران بغرض العزل أو اإلذالل؛ استخدام لغة إزدرائية أو
طرح دعابات إزدرائية أو التنابذ باأللقاب بغرض اإلذالل أو التحرش
	B41حيازة مواد مراقبة أو أدوية تتطلب وصفة من طبيب بدون إذن مناسب ،و/أو عقاقري ممنوعة ،و /أو تركيبات
مسببة للهلوسة و/أو معدات مخدرات ،و/أو الكحول
	B42تشغيل جهاز إنذار الحريق أو إنذار الكوارث األخرى عن كذب ( J-Dفقط)
	B43التهديد بوجود قنبلة ( L-Dفقط)

املخالفات  -سلوك عدواين أو ضار/مؤذ
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يجب عىل املدارس أن تقدم خدمات الدعم للتالميذ العائدين من
التوقيف لتعزيز قدراتهم عىل استيفاء املعايري االجتامعية واألكادميية
ضمن املجتمع املدريس .خدمات الدعم قد تتضمن أي من مجاالت
التدخالت التوجيهية أو تشكيلة من الخدمات التي تلبي احتياجات
التلميذ عىل أكمل وجه.

أساليب الدعم للتالميذ املحولون من التوقيف

التواصل مع اآلباء
•
التدخل عن طريق طاقم االستشاريني
•
اجتامع (اجتامعات) توجيهية
•
املداخل التصالحية
•
تدخالت ودعم السلوكيات اإليجابية ()PBIS
•
االستشارات الفردية والجامعية
•
التوسط عن طريق األقران
•
برنامج املعلم الروحي
•
حل النزاعات
•
الحل التعاوين للمشكالت
•
إنشاء عقد للسلوك الشخيص
•
تقارير تقدم السلوك قصرية املدى
•
اإلحالة إىل فريق شؤون التلميذ ()PPT
•
الخدمة االجتامعية (مبوافقة اآلباء)
•
اإلحالة إىل منظمة مجتمعية ()CBO
•
•	اإلحالة إىل خدمات االستشارات املناسبة املتعلقة بإدمان
املخدرات
•	اإلحالة إىل خدمات االستشارات الخاصة باستغالل العالقات بني
الشباب أو العنف الجنيس
•	اإلحالة إىل خدمات االستشارات الخاصة بالتنمر أو الرتويع أو
التحرش القائم عىل التمييز
•	التقييم السلويك الوظيفي ( /)FBAخطة التدخل السلويك ()BIP

التدخالت التوجيهية

الصفوف من السادس إىل الثاين عرش املستوى الرابع

	.Mالطرد (فقط لطالب التعليم العام الذين بلغوا سن  17سنة
قبل بدء العام الدرايس الذي يبدأ يف  1يوليو /متوز).

	.Lتوقيف صادر من املدير املراقب يؤدي إىل توقيف ملدة عام
واحد والتكليف باملداومة يف برنامج بديل ،دون إمكانية
العودة املبكرة

	.Kتوقيف صادر من املدير املراقب يؤدي إىل توقيف ملدة سنة
والتكليف باملداومة يف برنامج بديل ،مع املراجعة التلقائية
للعودة املبكرة بعد  6أشهر

	.Jتوقيف صادر من املدير املراقب يؤدي إىل توقيف متواصل
لفرتة من  30إىل  90يوماً دراسياُ مع مراجعة تلقائية إلمكانية
اإلرجاع املبكر إىل املدرسة بعد فرتة من  30إىل  60يوماً
دراسياً

**	.Iتوقيف صادر من املدير املراقب يؤدي إىل توقيف
متواصل لفرتة ثابتة ترتاوح بني  10 - 6أيام مدرسية

	.Hتوقيف صادر من املدير املراقب يؤدي إىل اإلرجاع إىل
املدرسة فورا ً

	.Gالتوقيف بواسطة مدير املدرسة ملا يرتوح ما بني  5-1أيام

	.Fاإلبعاد من الفصل بواسطة املعلم (بعد إبعاد التلميذ من
الفصل بواسطة املعلم لثالث مرات خالل فصل درايس واحد
أو مرتني خالل فصل درايس ثاليث ،يتعني السعي إلصدار
توقيف من قبل مدير املدرسة إذا انخرط التلميذ الحقاً يف
سلوك ميكن أن يؤدي إىل اإلبعاد من قبل املعلم).

	.Eإجراءات تأديبية داخل املدرسة (مثل :اجتامع توجيهي
رسمي ،أو العزل ،أو االستبعاد من األنشطة خارج املنهج أو
وقت الغذاء املشرتك)

	.Dاجتامع مع والد(ة) التلميذ

مجاالت الردود التأديبية املمكنة ،التي تستخدم باإلضافة
إىل التدخالت التوجيهية

*	قبل طلب التوقيف بسبب حيازة أحد املواد املذكورة يف التصنيف الثاين ،والتي تستخدم ألغراض
أخرى بخالف إلحاق الرضر الجسدي ،مثل مربد األظافر ،يتعني عىل مدير املدرسة تقرير ما إذا
كانت هناك أية عوامل مخففة يف هذه الحالة .إضافة إىل ذلك ،يتعني عىل مدير املدرسة تحديد ما
إذا كان السالح املقلد ذو مظهر حقيقي أم ال وذلك باألخذ بعني االعتبار عوامل مثل لون السالح
وحجمه وشكله ووزنه.

	B49استخدام مواد مراقبة أو أدوية تتطلب وصفة من طبيب بدون
إذن مناسب ،و/أو استخدام عقاقري ممنوعة ،و /أو تركيبات مسببة
للهلوسة  ،و/أو الكحول ( M-Dفقط)

	B44أخذ أو محاولة أخذ ممتلكات تخص اآلخرين أو ممتلكات تخص املدرسة
بدون إذن ،وبدون استخدام العنف أو ترصفات مثرية للخوف ( J-Dفقط)
	B45خلق خطر محتمل إلحداث إصابات خطرية إما باالنخراط غري املسئول يف
سلوك و /أو استخدام جسم ما يتبني أنه قادر عىل إحداث إصابات جسامنية
(مثل الوالعة ،أو رأس الحزام ،أو الشمسية ،أو مؤرش الليزر) ( M-Dفقط)
	B46إحداث إصابات خطرية إما باالنخراط غري املسئول يف سلوك و /أو استخدام
جسم ما يتبني أنه قادر عىل إحداث إصابات جسامنية (مثل الوالعة ،أو رأس
الحزام ،أو الشمسية ،أو مؤرش الليزر) ( M-Gفقط)
	B47التحريض  /التسبب يف أعامل شغب ( M-Gفقط)
 **	B48حيازة أو بيع أي نوع من السالح كام هو مع ّرف يف التصنيف الثاين (M-G
فقط)

املخالفات  -سلوك عدواين أو ضار/مؤذ

يجب عىل املدارس أن تقدم خدمات الدعم للتالميذ العائدين من التوقيف لتعزيز
قدراتهم عىل استيفاء املعايري االجتامعية واألكادميية ضمن املجتمع املدريس .خدمات
الدعم قد تتضمن أي من مجاالت التدخالت التوجيهية أو تشكيلة من الخدمات التي
تلبي احتياجات التلميذ عىل أكمل وجه.

أساليب الدعم للتالميذ املحولون من التوقيف

• التدخل عن طريق طاقم االستشاريني
• اجتامع (اجتامعات) توجيهية
• املداخل التصالحية
• تدخالت ودعم السلوكيات اإليجابية ()PBIS
• االستشارات الفردية والجامعية
• التوسط عن طريق األقران
• برنامج املعلم الروحي
• حل النزاعات
• الحل التعاوين للمشكالت
• إنشاء عقد للسلوك الشخيص
• تقارير تقدم السلوك قصرية املدى
• اإلحالة إىل فريق شؤون التلميذ ()PPT
• الخدمة االجتامعية (مبوافقة اآلباء)
• اإلحالة إىل منظمة مجتمعية ()CBO
• اإلحالة إىل خدمات االستشارات املناسبة املتعلقة بإدمان املخدرات
•	اإلحالة إىل خدمات االستشارات الخاصة باستغالل العالقات بني الشباب أو
العنف الجنيس
•	اإلحالة إىل خدمات االستشارات الخاصة بالتنمر أو الرتويع أو التحرش القائم
عىل التمييز
• التقييم السلويك الوظيفي ( /)FBAخطة التدخل السلويك ()BIP

التدخالت التوجيهية
•التواصل مع اآلباء

	.Dاجتامع مع والد(ة) التلميذ
	.Eإجراءات تأديبية داخل املدرسة (مثل :اجتامع توجيهي رسمي ،أو العزل،
أو االستبعاد من األنشطة خارج املنهج أو وقت الغذاء املشرتك)
	.Fاإلبعاد من الفصل بواسطة املعلم (بعد إبعاد التلميذ من الفصل
بواسطة املعلم لثالث مرات خالل فصل درايس واحد أو مرتني خالل
فصل درايس ثاليث ،يتعني السعي إلصدار توقيف من قبل مدير املدرسة
إذا انخرط التلميذ الحقاً يف سلوك ميكن أن يؤدي إىل اإلبعاد من قبل
املعلم).
	.Gالتوقيف بواسطة مدير املدرسة ملا يرتوح ما بني  5-1أيام
	.Hتوقيف صادر من املدير املراقب يؤدي إىل اإلرجاع إىل املدرسة فورا ً
	.Iتوقيف صادر من املدير املراقب يؤدي إىل توقيف متواصل لفرتة ثابتة
ترتاوح بني  10 - 6أيام مدرسية
	.Jتوقيف صادر من املدير املراقب يؤدي إىل توقيف متواصل لفرتة من
 30إىل  90يوماً دراسياُ مع مراجعة تلقائية إلمكانية اإلرجاع املبكر إىل
املدرسة بعد فرتة من  30إىل  60يوماً دراسياً
	.Kتوقيف صادر من املدير املراقب يؤدي إىل توقيف ملدة سنة والتكليف
باملداومة يف برنامج بديل ،مع املراجعة التلقائية للعودة املبكرة بعد 6
أشهر
	.Lتوقيف صادر من املدير املراقب يؤدي إىل توقيف ملدة عام واحد
والتكليف باملداومة يف برنامج بديل ،دون إمكانية العودة املبكرة
	.Mالطرد (فقط لطالب التعليم العام الذين بلغوا سن  17سنة قبل بدء
العام الدرايس الذي يبدأ يف  1يوليو/متوز).

مجاالت الردود التأديبية املمكنة ،التي تستخدم باإلضافة إىل
التدخالت التوجيهية

الصفوف من السادس إىل الثاين عرش املستوى الرابع تكملة
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**	ميكن تعديل هذا اإلجراء التأديبي تبعاً لكل حالة عىل حدة.

*	للبت فيام إذا كان السلوك متعلقاً بالعصابات ،قد يستشري مسؤولو املدرسة وحدة شؤون العصابات التابعة ملكتب سالمة وتنمية الشبيبة.

املخالفات – سلوك خطري للغاية أو عنيف
 B50إشعال حريق
 B51التهديد باستخدام القوة أو استخدام القوة ألخذ أو محاولة أخذ ممتلكات اآلخرين
 B52استخدام القوة أو إلحاق أو محاولة إلحاق إصابة خطرية مبوظفي املدرسة أو موظفي األمن باملدرسة
 B53استخدام القوة أو إلحاق أو محاولة إلحاق إصابة خطرية بالتالميذ أو اآلخرين
 B54التخطيط أو التحريض أو املشاركة مع شخص آخر أو أشخاص آخرين يف واقعة عنف جامعي
 * B55االنخراط يف سلوك ينطوي عىل تهديد ،أو خطر ،أو عنف متعلق بالعصابات
 B56القيام باعتداء جنيس جسدي  /إكراه أو إجبار آخر للمشاركة يف نشاط جنيس
 B57بيع أو توزيع املخدرات املمنوعة أو املواد املراقبة و /أو الكحول
 B58حيازة أو بيع أي نوع من السالح ،غري األسلحة النارية ،كام هي معرفة يف التصنيف األول
	B59استخدام أي نوع من السالح كام هو معرف يف التصنيف الثاين يف التهديد أو محاولة إللحاق اإلصابة
مبوظفي املدرسة أو التالميذ أو اآلخرين
 **	B60استخدام أي نوع من السالح ،غري األسلحة النارية ،كام هو معرف يف التصنيف األول يف التهديد أو
محاولة إللحاق اإلصابة مبوظفي املدرسة أو التالميذ أو اآلخرين ( Lللتالميذ الذين مل يكملوا العام الدرايس
الذي يبلغ عمرهم فيه  17عاماً M ،لتالميذ التعليم العام الذين أكملوا العام الدرايس الذي يبلغ عمرهم
فيه  17عاماً)
 **	B61استخدام
أي
نوع
من
السالح،
غري األسلحة النارية ،كام هو معرف يف التصنيف األول أو التصنيف الثاين،
يف محاولة إللحاق اإلصابة مبوظفي املدرسة أو التالميذ أو اآلخرين ( Lللتالميذ الذين مل يكملوا العام
الدرايس الذي يبلغ عمرهم فيه  17عاماً M ،لتالميذ التعليم العام الذين أكملوا العام الدرايس الذي يبلغ
عمرهم فيه  17عاماً)
**	B62حيازة أو استخدام سالح ناري ( Lللتالميذ الذين مل يكملوا العام الدرايس الذي يبلغ عمرهم فيه 17
عاماً M ،لتالميذ التعليم العام الذين أكملوا العام الدرايس الذي يبلغ عمرهم فيه  17عاماً)
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التدخالت التوجيهية
•التواصل مع اآلباء
• التدخل عن طريق طاقم االستشاريني
• اجتامع (اجتامعات) توجيهية
• املداخل التصالحية
• تدخالت ودعم السلوكيات اإليجابية ()PBIS
• االستشارات الفردية والجامعية
• التوسط عن طريق األقران
• برنامج املعلم الروحي
• حل النزاعات
• الحل التعاوين للمشكالت
• إنشاء عقد للسلوك الشخيص
• تقارير تقدم السلوك قصرية املدى
• اإلحالة إىل فريق شؤون التلميذ ()PPT
• الخدمة االجتامعية (مبوافقة اآلباء)
• اإلحالة إىل منظمة مجتمعية ()CBO
•	اإلحالة إىل خدمات االستشارات املناسبة املتعلقة
بإدمان املخدرات
•	اإلحالة إىل خدمات االستشارات الخاصة باستغالل
العالقات بني الشباب أو العنف الجنيس
•	اإلحالة إىل خدمات االستشارات الخاصة بالتنمر أو
الرتويع أو التحرش القائم عىل التمييز
•	التقييم السلويك الوظيفي ( /)FBAخطة التدخل
السلويك ()BIP
أساليب الدعم للتالميذ املحولون من التوقيف
يجب عىل املدارس أن تقدم خدمات الدعم للتالميذ العائدين
من التوقيف لتعزيز قدراتهم عىل استيفاء املعايري االجتامعية
واألكادميية ضمن املجتمع املدريس .خدمات الدعم قد تتضمن
أي من مجاالت التدخالت التوجيهية أو تشكيلة من الخدمات
التي تلبي احتياجات التلميذ عىل أكمل وجه.

الصفوف من السادس إىل الثاين عرش املستوى الخامس

	.Kتوقيف صادر من املدير املراقب
يؤدي إىل توقيف ملدة سنة والتكليف
باملداومة يف برنامج بديل ،مع املراجعة
التلقائية للعودة املبكرة بعد  6أشهر
	.Lتوقيف صادر من املدير املراقب يؤدي
إىل توقيف ملدة عام واحد والتكليف
باملداومة يف برنامج بديل ،دون إمكانية
العودة املبكرة
	.Mالطرد (فقط لطالب التعليم العام
الذين بلغوا سن  17سنة قبل بدء العام
الدرايس الذي يبدأ يف  1يوليو/متوز).

	.Jتوقيف صادر من املدير املراقب يؤدي
إىل توقيف متواصل لفرتة من  30إىل 90
يوماً دراسياُ مع مراجعة تلقائية إلمكانية
اإلرجاع املبكر إىل املدرسة بعد فرتة من
 30إىل  60يوماً دراسياً

مجاالت الردود التأديبية املمكنة ،التي
تستخدم باإلضافة إىل التدخالت التوجيهية
**	.Iتوقيف صادر من املدير املراقب
يؤدي إىل توقيف متواصل لفرتة ثابتة
ترتاوح بني  10 - 6أيام مدرسية
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