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أعزائي عائالت التالميذ،
إن ضمان تعلّم طفلكم في مدارس آمنة وداعمة وشاملة هو األولوية القصوى لنا .ونستخدم لتحسين الثقافة والمناخ المدرسيين مداخل وقائية تعالج
األسباب الحقيقية لنزاع ما .كما نؤمن بأنه من المهم تعزيز السلوكيات اإليجابية في اللحظة التدريسية المناسبة .إننا نحمِّل في نفس الوقت التالميذ
مسئولية أفعالهم .ونريدهم أن يفكروا بسلوكهم وأن يصلحوا األذى الذي قاموا بإلحاقه.

ومن أجل بناء أرضية صلبة يمكن للتالميذ فيها النمو والتألق ،فإن مدارسنا تتبنى اليوم نسخة محدثة من التوقعات السلوكية الجديدة لدعم تعلم التالميذ
في عموم المدينة (مدونة التدخالت وقواعد االنضباط للتالميذ) .تشمل التغييرات كالً من استخدام التدخالت التوجيهية ،واجراءات الدعم ،والتأديب
التصاعدي المصمم وفق النمو االجتماعي واالنفعالي للتلميذ(ة) .إن كافة التحديثات هي نتيجة لعملية مراجعة آلراء الجمهور العام ،وقد شملت هذه
العملية اجتماعات عامة واستقبال آراء أفراد المجتمع أمثالكم.
إنني أحثكم على مراجعة مدونة قواعد االنضباط والتعرف على معايير السلوك  -والعواقب إذا لم يتم استيفاء هذه المعايير .كما أرجو منكم أيضا ً
مناقشة المعايير مع طفلكم .تتوفرمدونة قواعد االنضباط الكاملة بعشر لغات على موقع ادارة التعليم
( )schools.nyc.gov/RulesPolicies/DisciplineCode/default.htmكما تتوافر أيضا ً نسخ مطبوعة منها في المدارس .تنطبق المعايير
الموضوعة في المدونة على السلوكيات التي تحدث:
 في المدرسة ،قبل ،وخالل ،وبعد ساعات الدوام الدراسي؛
 عند التنقل في مركبات ممولة من قبل إدارة التعليم ()DOE؛
 في جميع الفعاليات التي تعقد برعاية المدرسة؛ و
 خارج حرم المدرسة عندما يؤثر ذلك السلوك سلبا ً على العملية التعليمية أو يعرض صحة أو أمن أو سالمة أو رفاهية المجتمع المدرسي
للخطر.
إن قواعد االنضباط مقسمة إلى قسمين :القسم (أ) لتالميذ الصفوف من الروضة إلى الخامس ،والقسم (ب) لتالميذ الصفوف من الصف السادس إلى
الثاني عشر .يصف كل قسم خمس مستويات للمخالفات ونطاق التدخالت التوجيهية والردود التأديبية التي يمكن اتخاذها من قبل طاقم المدرسة.
تشمل التدخالت التوجيهية الممكنة االستشارات ،والوساطة ،واالجتماعات التوجيهية .وتشمل الردود التأديبية اجتماع مع اآلباء ،أو االحتجاز ،أو
التوقيف ،وفقا ً لنوعية السلوك المسيء.
ً
إضافة إلى إشعار
يتم تطبيق قواعد االنضباط ( )Discipline Codeعلى جميع التالميذ .وتتضمن المدونة الئحة بحقوق التالميذ ومسؤولياتهم،
الحماية اإلجرائية .تعالج مدونة قواعد االنضباط أيضا ً أشكال الحماية التي يتم تقديمها للتالميذ ذوي اإلعاقات ،بما في ذلك التالميذ الذين يحتمل أن
لديهم إعاقات.
إن المشاركة العائلية هي جزء أساسي من كامل عملنا ،وهي عنصر أساسي في بناء مدارس قوية .إننا نق ِّدر شراكتنا من أجل المحافظة على بيئة
تعليمية آمنة وشاملة للجميع .ولكم منا جزيل الشكرعلى المساعدة في جعل مجتمعاتنا المدرسية أفضل وأقوى وأكثر أمانا ً ألطفالنا .إذا كان لديكم أية
أسئلة ،الرجاء االتصال بالمسئول االداري في مدرستكم.
مع خالص االحترام والتقدير،

Carmen Fariña
مستشارة التعليم
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