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دلیل طالب مدارس
وارین كاونتي العامة

مقدمة

اعتمد مجلس تعلیم وارین كاونتي دلیل طالب المقاطعة في محاولة إلطالع الطالب، وأولیاء األمور، وأعضاء هیئة 
.تدریس المدرسة، والمجتمع المدرسي على السیاسات المتعلقة بطالب مجموعة مدارس وارین كاونتي العامة

في وضع سیاسات إضافیة ضمن إطار عمل المجلس الذي وضع القواعد واللوائح التنظیمیة، وذلك للمدارس الحق 
لالطالع على القواعد واللوائح .بموجب توجیهات والیة كنتاكي المرتبطة بمجالس اتخاذ القرارات بالمدارس

.التنظیمیة المحددة، ُیرجى الرجوع إلى مدرسة طفلك

السلطة الشرعیة لمجلس تعلیم
وارین كاونتي العامةمدارس

یعطي دستور والیة كنتاكي الجمعیة العمومیة لكنتاكي صالحیة إدخال نظام فعال للمدارس المشتركة في جمیع أنحاء 
تم تفویض مجلس تعلیم وارین كاونتي، وهو مجلس سیاسي مشترك، من قبل  .یة عن طریق التشریعات المالئمةالوال

المعدل لوالیة كنتاكي بالقیام بكل اإلجراءات الضروریة لتحقیق  160.160نون السلطة القضائیة بموجب القا
.األغراض التي ُوضع من أجلها

یؤدي مجلس تعلیم وارین كاونتي كل الواجبات وااللتزامات التي تحددها قوانین والیة كنتاكي المعدلة وتحددها 
تدار المسائل التي ال تشملها هذه القوانین واللوائح  .یةلدى مجلس تعلیم الوالاللوائح التنظیمیة اإلداریة المعتمدة 

.التنظیمیة وفًقا لمقاصد القانون وفي إطار أعلى المعاییر المهنیة واألخالقیة الممكنة

أھداف التعلیم بوالیة كنتاكي

:وضعت الجمعیة العمومیة لكنتاكي األهداف التالیة للطالب والمدارس

.إلى مستوى أداء مرتفع من جمیع الطالبیجب أن تتطلع المدارس •

:یجب أن تنمي المدارس قدرة طالبها على•

استخدام مهارات الریاضیات واالتصاالت األساسیة في المواقف التي سیواجهونها خالل حیاتهم؛.أ
االجتماعیة تطبیق المبادئ التي تعلموها من الریاضیات والعلوم والفنون واإلنسانیات والدراسات .ب

والدراسات العملیة على المواقف التي سیواجهونها خالل حیاتهم؛
أن یصبحوا أفراًدا مكتفین ذاتًیا؛.ج
أن یصبحوا أعضاًء مسؤولین في أسرة، أو فریق عمل، أو مجتمع؛.د

التفكیر وحل المشكالت في مواقف المدرسة وفي الحیاة؛.هـ
ها بما تعلموه سابًقا والبناء على خبرات التعلم الماضیة ربط الخبرات والمعرفة الجدیدة ودمج.و

.الكتساب معلومات جدیدة عبر مصادر متنوعة
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.یتعین على المدارس تحسین معدالت حضور طالبها للمدرسة•

.یتعین على المدارس الحد من معدالت احتجاز طالبها وتسربهم•

.لیة والبدنیة أمام التعلمیتعین على المدارس الحد من العوائق الصحیة العق•

یقاس أداء المدارس بنسبة الطالب الذین انتقلوا انتقاًال ناجًحا إلى الحیاة العملیة، ومرحلة ما بعد التعلیم •
.الثانوي، والجیش

بیان الرسالة

ة، ولكي یصبحوا تتمثل رسالة مدارس وارین كاونتي العامة في إعداد طالبنا للتفكیر باستقاللیة، والتعلم طیلة الحیا
.سعداء، وبصحة جیدة، وأعضاًء منتجین في مجتمع دیموقراطي

المعتقدات التعلیمیة

.تعتبر رسالة مدارس وارین كاونتي أساًسا ُتبنى علیه كل الخدمات والبرامج التعلیمیة

تصف .تتألف الرسالة من مجموعة من األهداف والمعتقدات، كالهما یوجِّه تخطیط الخدمات والبرامج وتنفیذها
بیانات االعتقاد فلسفة مجموعة المدارس وتعتبر بمثابة معاییر للحكم على درجة وضع الفلسفة التعلیمیة موضع 

.التنفیذ

التعلیم العام
:نؤمن بأن

الوسیلة األساسیة لتخلید القیم والمبادئ األصولیة لمجتمع دیموقراطي، ومن شأنه تمكین التعلیم العام هو .1
.الطالب من اكتساب الوعي بالعملیات الحكومیة، حیث إنها تؤثر في المجتمع، والوالیة، والدولة

.وارینالتعلیم العام مسؤول عن تدشین البرامج التي تعمل على تحسین نوعیة حیاة مواطني مقاطعة .2

التعلیم العام یجب أن یوفر فرًصا للتالمیذ من أجل تنمیة مهارات التواصل الضروریة للعمل في مجتمع .3
.متغیر ومعقد

التعلیم العام هو مسؤولیة كل مواطني مقاطعة وارین بحیث یكتسب كل الطالب المعرفة الالزمة التخاذ .4
.یةاالختیارات السیاسیة واالجتماعیة واالقتصاد

سیاسة التعلیم العام یجب أن یضعها ممثلون منتخبون من مواطني مقاطعة وارین بمشاركة المهنیین من .5
.ذوي الكفاءات واآلباء والمواطنین الراغبین

التعلیم العام یجب أن یوفر فرًصا تعلیمیة متكافئة لمواطني مقاطعة وارین، بغض النظر عن العرق، .6
.نس، واالنتماء السیاسي، والقصور العقلي أو البدنيواألصل القومي، والج
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التعلیم العام یجب أن یوفر فرصة للتعلیم المتكافئ وبیئة مریحة وآمنة لكل الطالب، بغض النظر عن .7
.المدرسة التي یحضرون إلیها أو مكان إقامتهم

لیة والسعي ورائها بذكاء ویجب أن یَمكِّن التعلیم العام یجب أن یوفر اإلعداد الكافي الختیار الوظیفة المستقب.8
.الفرد من المنافسة بإیجابیة مع الطالب في الوالیات األخرى

المجتمع
:نؤمن بأن

.االتصاالت بین المدارس والمجتمع تولد دعًما مجتمعًیا وتساهم في فعالیة المدرسة.1

.قادة المجتمع والمدرسة یتعین علیهما إظهار أعلى معاییر السلوك األخالقیة.2

مواطني مقاطعة وارین یجب أن یكونوا مسؤولین عن المساعدة في تطویر التعلیم العام وتوفیر دعم مالي .3
.كاٍف

نائهم ورفاهیتهم اآلباء تقع على عاتقهم المسؤولیة األساسیة، في مساعدة المدارس، من أجل تعلیم أب.4
.وتأدیبهم

اآلباء تقع على عاتقهم مسؤولیة مساعدة أطفالهم على تطویر السلوكیات اإلیجابیة الخاصة بالتعلم، .5
.والمدرسة، وموظفي المدرسة

الطالب كأفراد
:نؤمن بأن

.كل طالب علیه أن یطور معرفة كافیة بالذات ومعرفة بعافیته البدنیة والعقلیة.1

كل طالب یعد فرًدا یتمتع بخصائص، وقدرات، واحتیاجات فریدة جدیرة باالعتبار الكامل واالحترام من .2
.موظفي المدرسة

.كل طالب یجب أن یكون فرًدا مكتفًیا ذاتًیا.3

.كل فرد قادر على التعلم ویجب أن یحظى بفرصة للتعلم استناًدا إلى احتیاجاته، واهتماماته، وقدراته.4

.كل طالب یحتاج إلى االهتمام والقبول والفهم ویستحق تلك األمور.5

جمیع الطالب یتعین علیهم تحمل مسؤولیة سلوكهم الخاص، والحفاظ على احترام الزمالء والعاملین في .6
.المدرسة، وممتلكات المدرسة، ویتعین علیها االنتظام في الحضور إلى المدرسة
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البرامج التعلیمیة
:نؤمن بأن

البرامج التعلیمیة یجب تنظیمها وإدخالها في المدارس االبتدائیة والمتوسطة والثانویة، ومدارس تعلیم .1
.المجتمع/الكبار

روضة األطفال یجب أن تلبي احتیاجات األطفال واهتماماتهم وینبغي أن تركز أكثر على استعداد .2
.لى التحصیل األكادیمياالجتماعي واألكادیمي للفرد من التركیز ع

.طالًبا بحد أقصى في الصفوف الستة االبتدائیة 750المدرسة االبتدائیة یجب أن تتألف من حوالي .3

.طالب بحد أقصى في الصفین السابع والثامن 900الوسطى یجب أن تتألف من /المدرسة اإلعدادیة.4

.طالًبا في الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر1,250المدرسة الثانویة یجب أن تتألف من حوالي .5

تطویر العالقات الشخصیة بین الطالب یجب أن یكون جزًء ال یتجزأ من أنشطة المدرسة حتى یصبح .6
الطالب أعضاًء مسؤولین في أسرة، أو فریق عمل، أو مجتمع، بما في ذلك إثبات الفعالیة في خدمة 

.المجتمع

، واالجتماعیة )المعرفیة(، واألكادیمیة )الحركیة(ب أن تلبي احتیاجات الطالب البدنیة البرامج التعلیمیة یج.7
، وتمد الطالب بالقدرة على التفكیر وحل مشكالت المواقف المدرسیة والمشكالت )الوجدانیة(العاطفیة 

.المتنوعة التي سیواجهونها في الحیاة

.نفس أهمیة المحتوى الذي یدرسعملیة تعلیم الطالب كیفیة تطویر أنفسهم لها .8

.برامج األطفال االستثنائیین یجب تقدیمها في بیئة أكثر انفتاًحا وأفضل من حیث إثارة االهتمام.9

الطالب یجب علیهم تطویر القدرة على تطبیق المبادئ والمفاهیم األساسیة التي تعلموها من الریاضیات .10
والعلوم والفنون واإلنسانیات والدراسات االجتماعیة والدراسات العملیة على المواقف التي سیواجهونها 

.طیلة حیاتهم

رات والمعرفة الجدیدة التي حصلوا علیها من المدارس یجب علیها تطویر قدرات الطالب على ربط الخب.11
كل المواد الدراسیة ودمجها بما تعلموه سابًقا وبناء خبرات التعلم الكتساب معلومات جدیدة عبر مصادر 

.متنوعة من التكنولوجیا

.البرامج التعلیمیة یجب أن تأخذ في االعتبار الحاالت المختلفة لنمو الطالب وتطوره.12

.كل البرامج والخدمات یجب تقییمها وتعدیلها دورًیا عند الحاجة إلى ذلك.13

المهارات األساسیة یجب تدریسها في جمیع الصفوف بدایة من الصفوف قبل االبتدائیة وحتى الصف الثاني .14
عشر بحیث یتمكن الطالب من استخدام مهارات الریاضیات والتواصل األساسیة ألغراض ومواقف 

.نها خالل حیاتهمسیواجهو
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.برامج اإلرشاد والتوجیه یجب توفیرها كدعم للطالب في جمیع الصفوف.15

.البرامج التعلیمیة یجب أن توفر أساًسا كافًیا في الفنون لتمكین الطالب من تقدیر تراثهم الثقافي والتاریخي.16

األھداف التعلیمیة

وتم وضعها لمنح .شاملة لنتائج الطالب ولیست قائمة على األنشطةتعتبر األهداف المضمنة في الرسالة بیانات 
مجموعة المدارس اتجاًها للتخطیط للبرامج واألنشطة والمساعدة في مراقبة التقدم الشامل لمجموعة المدارس، أو 

.یجب أن یرتبط كل نشاط ترعاه مدارس وارین كاونتي مباشرًة بهدف واحد أو أكثر.المدرسة، أو البرنامج

وقد ُأخذت الفروق الفردیة لدى الطالب في االعتبار، ال سیما الخبرات والقدرات، في االعتبار عند وضع بیانات 
.الهدف واعتمادها

.یتضمن قسم الرسالة هذا ثمانیة بیانات عامة لألهداف، وكل بیان مشروح بمجموعات فرعیة

.ن حیث األهمیةلم یتم عرض األهداف وال المجموعات الفرعیة بأي ترتیب م

.تنمیة المهارات األكادیمیة األساسیة والمتقدمة.1
.تعلم القراءة والكتابة.أ

.حل مسائل الریاضیات األساسیة والمتقدمة.ب
.تعلم اكتساب األفكار عبر القراءة واالستماع.ج
.تعلم كیفیة توصیل األفكار عن طریق الكتابة والتحدث.د

.استخدام مصادر المعلومات المتاحةتنمیة القدرة على .هـ

.تنمیة قدرات الطالب على التفكیر واستخدام المعرفة.2
تنمیة القدرة على التفكیر بعقالنیة، بما في ذلك مهارات حل المشكالت، ومهارات تطبیق المنطق، .أ

.والمهارات المطلوبة في استخدام أنواع مختلفة من طرح األسئلة
.تقییم المعرفة واستخدامهاتنمیة القدرة على .ب
.تنمیة القدرة على التفكیر بشكل انتقادي ومستقل.ج
.تنشئة حب االستطالع والحماس للتعلم مدى الحیاة.د

.تنمیة القدرة على استخدام الطرق العلمیة.هـ
.تنمیة فهم أهمیة العادات الدراسیة الطیبة.و

.المهنيتنمیة المهارات التي تعزز النجاح .3
.اكتساب المعرفة المتعلقة بالخیارات المهنیة والظروف االقتصادیة الحالیة.أ

.تعلم التخطیط لتحقیق األهداف المهنیة.ب
تطویر مواقف إیجابیة تجاه العمل، بما في ذلك تقدیر القیمة االجتماعیة وكرامة العمل واالعتزاز .ج

.باإلتقان واحترام أصحاب العمل
.تطویر مواقف وعادات تجعل الفرد منتًجا.د

.تطویر موقف إیجابي تجاه التعلیم المستمر.هـ
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.تنمیة المهارات وتطویر المواقف التي تشجع على المواطنة الصالحة.4
.تطویر مفهوم الوالء لألفكار الدیموقراطیة األمریكیة.أ

.تطویر فهم لتراثنا األمریكي.ب
.اكتساب معرفة باألعمال األساسیة للحكومات المتنوعة.ج
.اكتساب المعرفة التي تِعد الفرد للنجاح كمواطن في العالم.د

.تطویر فهم االلتزامات والمسؤولیات كمواطن في أمریكا والعالم.هـ

.تنمیة الوعي بین األفراد، وتنمیة المهارات التي ستؤدي إلى عالقات إیجابیة.5
.ة وفهم تقدیر اآلخرین والثقافاتتنمی.أ

.تنمیة القدرة على تحدید أهداف اآلخرین واهتماماتهم وتقدیمها.ب
.تنمیة االهتمام بالبشریة وفهم العالقات الشخصیة.ج
.تنمیة القدرة على رؤیة األشیاء من وجهة نظر اآلخرین والتعاون معهم.د

.تنمیة القدرة على القیادة.هـ

.لق الحسن، والمعاییر العلیا لألداء، واإلحساس بقیمة الذاتتنمیة الخ.6
.تنمیة السلوكیات السلیمة أخالقًیا.أ

.تنمیة الثقة بالنفس الالزمة للتعامل بنجاح مع النفس ومع اآلخرین.ب
.تنمیة مهارات اتخاذ القرارات.ج
.تعلم التخطیط لتنظیم األهداف والوصول إلیها.د

.االستعداد لقبول مسؤولیة قراراته الخاصة ونتائجهاتنمیة .هـ

.التنمیة وجدانًیا وبدنًیا.7
.تنمیة معرفة الفرد بجسمه وتبني الممارسات الصحیة السلیمة.أ

.تنمیة المعرفة بمخاطر المواد اإلدمانیة.ب
.تعلم استغالل وقت الفراغ بفعالیة.ج
.الترفیهیةتنمیة اللیاقة البدنیة والمهارات .د

.تنمیة القدرة على االنشغال بتقییم الذات لتحسینها.هـ
.تنمیة فهم أهمیة وحدة األسرة.و
.تنمیة القدرة على مواجهة الغضب، والغیرة، والخوف، وما إلى ذلك.ز

.تنمیة التعبیر الجمالي واإلبداع.8
.تنمیة القدرة على التعامل مع المشكالت بطرق إبداعیة.أ

.میة القدرة على المرونة ووضع وجهات النظر المختلفة في االعتبارتن.ب
.تنمیة القدرة على تجریب أشكال مختلفة للتعبیر اإلبداعي والتمتع بها.ج
السعي إلى المساهمة في الحیاة االجتماعیة والثقافیة من خالل االهتمامات المهنیة والفنیة لدى .د

.الفرد



7

الحقوق والمسؤولیات

حقوق الطالب ومسؤولیاتھ.4000
.والتي تلبي احتیاجاتهم الفردیةي حدود الموارد المتاحة للمقاطعللطالب الحق في تعلیم جید، ف4000.01

یقع على عاتق الطالب مسؤولیة استكمال المهمات، والمشاركة في التعلیم داخل حجرة الدراسة 
.واحترام حقوق اآلخرین

المعلم ومسؤولیاتھحقوق .4010
، وطالبهم، وآباء الطالب أو ومدرائهمللمعلمین الحق في یلقوا االحترام والدعم من زمالئهم،4010.01

.أولیاء أمورهم

یقع على عاتق المعلمین مسؤولیة تقدیم الخبرات والمواد التعلیمیة المالئمة لقدرات الطالب في 
.حجرات الدراسة

ب أو ولي األمر ومسؤولیاتھحقوق األ.4020
أولیاء األمور مسؤولیة ترسیخ اإلحساس بالمسؤولیة لدى طفلهم واحترام /على عاتق اآلباء قعی4020.01

.حاجته الشخصیة للتعلیم

األب ومسؤولیاته في ملف في المكتب /تتوفر قائمة كاملة أكبر بخصوص حقوق ولي األمر(
ال تسریب ألي "أمواًال فیدرالیة لبرامج المادة األولى كجزء من قانون  تتلقى مقاطعتنا.)المركزي

(طفل "NCLB.( بموجب هذا القانون، یحق لك طلب معلومات بخصوص المؤهالت المهنیة
.لمعلم أو معلمي طفلك

.إذا كنت ترغب في طلب هذه المعلومات، فیرجى االتصال بمدیر المدرسة التي یحضر طفلك إلیها
مین اسم طفلك وأسماء معلمیه وعنوان مكان أو عنوان برید إلكتروني یتم إرسال یرجى تض

.المعلومات إلیه

المادة األولى سیاسة مشاركة اآلباء 4020.2
تم وضع هذه السیاسة وخطة تنفیذها، مع اآلباء المشاركین في برنامج المادة األولى وباتفاقهم 

اء بالسیاسة، بصیغة منظمة ومفهومة، وبلغة یستطیع اآلباء ویجب إبالغ اآلب.وسیتم توزیعها علیهم
یجب توفیر هذه السیاسة للمجتمع المحلي وتحدیثها دورًیا لتلبیة .فهمها إلى أقصى حد ممكن

.االحتیاجات المتغیرة لآلباء والمدرسة

توقعات مشاركة اآلباء
التي تقدمها سلطات الوالیة والسلطات استناًدا إلى تأكید الموارد وغیرها من المعلومات الضروریة 

الفیدرالیة، فإن هدف المجلس یتمثل في وجوب منح آباء الطالب فرًصا مرنة للمشاركة الفوریة 
والمستمرة والمنظمة في تخطیط برنامج المادة األولى، ومراجعته، وتحسینه، بما في ذلك فرص 

.ء والمدارساقتراح التعدیالت، على أساس االحتیاجات المتغیرة لآلبا
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یجب جمع كل التعلیقات التي توضح عدم رضاء اآلباء عن خطة المادة األولى وإرسالها مع الخطة 
.إلى وزارة التربیة والتعلیم

حقوق مدیر المدرسة أو المدیر المعیَّن ومسؤولیاتھ.4030
لسیاسة المدرسة ومجلس التعلیم من لمدراء المدرسة أو المدراء المعینین الحق في توقع االمتثال 4030.01

.جانب كل المشاركین في عملیة التدریس

یقع على عاتق مدراء المدرسة أو المدراء المعینین مسؤولیة المساعدة في إنشاء مناخ مدرسي 
.إیجابي والحفاظ علیه، یسمح باحترام حقوق كل المشاركین في عملیة التعلیم

ال تسریب ألي "الفوریة لشكاوي انتھاكات المادة األولى، الجزء أ، قانون إجراء ضمان االستجابة 4030.02
9304، القسم "طفل

اعتماد إجراء مكتوب الستالم الشكاوى والرد علیها والتي "ال تسریب ألي طفل"یتطلب قانون 
.تزعم وجود انتهاكات في المادة األولى، الجزء أ في إدارة البرنامج

:النحو التالي یعد إجراء المقاطعة على
یجب أن تتضمن .یجب أن تكون الشكوى مكتوبة ویتم توجیهها إلى منسق المادة األولى بالمقاطعة

االنتهاك المحدد إلدارة برنامج (اسم المدعي وبیانات االتصال به؛ وطبیعة الشكوى :الشكوى اآلتي
.، الجزء أ)المادة األولى

اسم :یجب أن یشتمل السجل على ما یلي.كوىیجب أن یحتفظ منسق المادة األولى بسجل الش
الشكوى؛ وتاریخ استالم الشكوى؛ ورقم التسجیل المخصص للشكوى ألغراض تتعلق بالتتبع؛ 

.؛ وتاریخ الرد على الشكوى)في حال توفرها(واسم الهیئة التي ستحال إلیها الشكوى 
یوم عمل من تاریخ استالم )30(یجب أن یرد منسق المادة األولى على الشكوى خالل ثالثین 

.الشكوى
یجب أن یحتفظ منسق المادة األولى بنسخة من الشكوى، والسجل، والرد، في ملف بمكتب 

.المقاطعة
یوم عمل للطعن على )30(بعد تلقي المدعي رد من منسق المادة األولى، یصبح أمامه ثالثین 

التربیة والتعلیم بوالیة كنتاكي تمشًیا مع یجب تقدیم هذا الطعن مكتوًبا إلى وزارة .القرار المحلي
).3:365اللوائح التنظیمیة اإلداریة بوالیة كنتاكي  704(

.وتكون عملیة الشكوى المتعلقة بمشاركة أطفال المدارس الخاصة هي العملیة نفسها المذكورة آنًفا
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اللوائح التنظیمیة اإلداریة

السلطة على الطالب.4040
یقع طالب المدارس المتعددة بالمقاطعة تحت سلطة المعلمین والمدراء المعنیین في ذلك أثناء 4040.01

تواجدهم في المدرسة وداخل مبانیها وحرمها، وأثناء مشاركتهم في المناهج المساعدة واألنشطة 
المنهجیة اإلضافیة، وأثناء الذهاب إلى المدرسة والعودة منها، أو حتى انصرافهم منها بشكل 

(صحیح )09.221؛ مجلس تعلیم وارین كاونتي 161.180تشریعات كنتاكي المنقحة .

االختالف الثقافي والعالقات بین األعراق .4050
كما لن یتسامح .لن یتسامح مجلس تعلیم وارین كاونتي مع أعمال المضایقة أو الترهیب أو التمییز4050.01

سلوك أو اللغة أو الرموز المفهومة الشائعة لنقل الكراهیة أو مع مناخ العداء الذي یسببه استخدام ال
االزدراء أو االنحیاز بسبب العرق أو اللون أو األصل القومي أو السن أو الدین أو الثقافة، أو 

.الحالة االجتماعیة، أو الجنس، أو اإلعاقة

جراءاته التي تتم یتعین على مجلس تعلیم وارین كاونتي التعامل بسرعة وبحزم في سیاساته وإ
.تحت إشرافه لتأدیب أي مخالف

یتعهد مجلس تعلیم وارین كاونتي بتعزیز االنسجام العرقي بین طالبه والعاملین به والمجتمع 
.بأسلوب یدل على قیمة التجربة متعددة الثقافات

جیة یجب أن یستمر مجلس تعلیم وارین كاونتي والعاملین به في تقدیم الفرص والبرامج المنه
واإلضافیة لكل الطالب لتمكینهم من اكتساب مواقف إیجابیة تجاه االختالفات الدینیة والثقافیة 

.والعرقیة

یكرس مجلس تعلیم وارین كاونتي جهوده لتحقیق المساواة في التعامل مع جمیع البرامج والفرص 
(لجمیع الطالب الستخراج كامل إمكاناتهم 03.162سیاسة مجلس تعلیم وارین كاونتي.

)09.42811و

أو التمییز/المضایقة و.4060
المضایقة، بسبب لون الفرد أو عرقه أو أصله القومي أو سنه أو دینه أو /ُیمنع الترهیب والتمییز

جنسه أو معلوماته الوراثیة أو حالته االجتماعیة أو معتقداته السیاسیة أو إعاقته، داخل حرم 
ینطبق هذا المنع أیًضا على زوار .التي ترعاها المدرسةالمدرسة وخارجها خالل النشاطات 

(المدرسة الذین یتعاملون مع الموظفین والطالب )9.42811سیاسة مجلس تعلیم وارین كاونتي .

ُیرَهب الطالب أو یصبح ضحیة عندما یتعرض بشكل زائد ومتكرر إلى إجراءات سلبیة من جانب 
ویحدث اإلجراء السلبي عندما یقوم شخص ).Olweus1986&1991(طالب واحد أو أكثر 

ما عمًدا بضرب آخر أو محاولة إلحاق األذى به أو إزعاجه بالعدوان الجسدي، والتهدید اللفظي، 
العنف بین األقران في أن /یختلف الترهیب عن الشجار.واالستهزاء، والمضایقة وتوجیه الشتائم

یجد ضحایا سلوك الترهیب صعوبة في .ًیا أو متصوًراهناك عدم توازن في القوة، سواء كان حقیق
.الدفاع عن أنفسهم ویكونوا عاجزین إلى حٍد ما أمام الشخص المستأسد
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التمییز هو التخویف بالتهدیدات أو بالعنف الجسدي الفعلي؛ أو خلق مناخ من العداء أو /المضایقة
موز بطریقة مفهومة شائعة لنقل التخویف بأي وسیلة؛ أو استخدام اللغة، أو السلوك، أو الر

.الكراهیة واالزدراء أو االنحیاز أو أن یكون لذلك أثر في إهانة أحد األفراد أو شجبه

یعرف التحرش الجنسي بأنه أي مالطفة جنسیة عدوانیة شخصیة أو غیر مرغوب فیها، أو طلبات 
:وذلك عندماللحصول على مصالح جنسیة، أو سلوك لفظي أو جسدي آخر له طابع جنسي، 

یؤثر الخضوع لمثل هذا السلوك سواء صراحًة أو ضمًنا، على الحالة األكادیمیة للطالب؛ )1(
أو

ُیستخدم الخضوع لهذا السلوك أو رفضه كأساس التخاذ قرارات أكادیمیة تؤثر على ذلك )2(
الطالب؛ أو

أداء الفرد لعمله أو في یكون لهذا السلوك غرض أو أثر في التدخل بشكل غیر مناسب في )3(
.خبرته التعلیمیة، أو یخلق بیئة عمل أو بیئة تعلیمیة عدائیة أو مخیفة

یجب أن ُیبلغ الطالب أو الوالد الذي ینوب عن الطالب مدیر المدرسة، أو المدیر المساعد، أو 
قة المضای(المستشار القانوني لمدرسة الطالب، عن أي انتهاكات مشتبه فیها لهذه السیاسة 

سیتم إجراء تحقیق في أي شكوى ُیبلغ عنها وفقا لإلجراءات المعتمدة وسیتم اتخاذ ).والتمییز
.اإلجراءات الالزمة لتوفیر سبل العالج لدى اكتشاف حدوث مضایقة أو تمییز

الزوار في المدارس.4070
مدارس وارین كاونتي یتعین على جمیع الزوار، بما فیهم المتطوعین، القادمین إلى أي مدرسة من 

.الدخول عبر المدخل األمامي والتوقف في الحال عند مكتب المسؤول، لتلقي مزید من التعلیمات

یجب .عند تجاوز مكتب المسؤول"زائر"سوف یسجل جمیع الزوار دخولهم وسیتم إصدار إذن 
.وجعلها مرئیة طیلة وجودهم في المدرسة"الزائر"على الزوار ارتداء أذونات 

اللوائح التنظیمیة لركوب الطالب حافالت المدرسة .4090
یعد امتیاز ركوب الطالب حافلة المدرسة مشروًطا بالسلوك الجید ومراعاة القواعد واللوائح 

سیتم إبالغ مدیر المدرسة التي یحضر إلیها الطالب عن أي طالب ینتهك أي من .التنظیمیة التالیة
.یة التخاذ اإلجراء التصحیحي الضروريهذه القواعد واللوائح التنظیم

.أطع توجیهات السائق مباشرة وبدون تذمر.یعتبر السائق مسؤوًال عن الحافلة والطالب.1

كن في .ال یمكن أن تنتظر الحافلة المتأخرین عن الوقت المحدد.التزم بالموعد المحدد.2
.محطة الحافلة قبل موعد وصولها المقرر

ب ركوب الحافلة المخصصة لهم والنزول في المكان المحدد ما لم یتم یجب على الطال.3
تقدیم بیان مكتوب من آبائهم أو أولیاء أمورهم إلى مدیر المدرسة یشیر إلى تغییر في 

.الحافلة أو مكان النزول
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یتحمل األشخاص المسببین للتلف التكلفة .قم بتبلیغ السائق فوًرا بأي تلف یحدث للحافلة.4
.ملة لإلصالحات قبل استعادة امتیازات الركوبالكا

(اعبر دائًما أمام الحافلة بمسافة آمنة كي یراك سائقها.5 ال تعبر إال بإشارة من )قدم10-12.
.السائق

.ال تجِر تجاه الشارع أو تعبره أمام حافلة المدرسة أثناء سیرها.6

انتظر على الرصیف بعیًدا عن الطریق .للحافلةال تقف أبًدا وسط الطریق أثناء انتظارك .7
.أو الشارع

یجب على الطالب ركوب الحافلة والجلوس على مقعد دون إزعاج الركاب اآلخرین؛ كل .8
إذا امتألت .ثالثة طالب یشغلون مقعًدا واحًدا وال یتم تبدیل المقاعد دون إذن من السائق

.م باب الدخولكل المقاعد، قف في مؤخرة الحافلة ولیس أما

.یجب أال یحاول الطالب الركوب بالحافلة أو النزول منها أو الحركة داخلها أثناء حركتها.9

یجب على الطالب عدم االنهماك في أي نشاط من شأنه تشتیت انتباه السائق عن قیادة .10
:الحافلة والتسبب في وقوع حادثة، مثل

.الفوضى غیر الضروریة التحدث بصوت مرتفع، أو الضحك، أو.أ
المحادثات غیر الضروریة مع السائق.ب
بسط أي جزء من الجسم خارج أبواب الحافلة أو نوافذها.ج

.یجب على الطالب عدم االنهماك في أي نشاط قد ُیتلف الحافلة أو أي ملكیة أخرى.11

:األنشطة التالیة في جمیع األوقات.12
الوقاحة، والعصیان، واالبتذال، واللغة النابیة، :یتضمنالسلوك البذيء الذي .أ

.والشجار، والتدافع، والتصرفات العدائیة المماثلة
.التدخین في الحافلة.ب
.األكل أو الشرب في الحافلة.ج
.حیازة األسلحة، كالسكاكین واألدوات الحادة.د

.اصطحاب الحیوانات إلى الحافلة.هـ
.أشیاء في الحافلة أو منها إلقاء.و
التالعب بالمعدات المیكانیكیة أو األجزاء أو الملحقات أو أدوات التحكم الخاصة .ز

.بسائق الحافلة
.عرقلة الممر بأي شكل من األشكال.ع
(شغل مساحة مقعد زائدة عن المطلوب.غ یجب أن یحمل الطالب جمیع األشیاء .

.)لة، وال یضعوها على المقاعد أو في الممرالتي یحضرونها معهم إلى الحاف
.ترك آثار أقدام ملطخة بالطین والتراب في الحافلة.ك
.بعثرة أشیاء في الحافلة.ل
.فتح النوافذ أو إغالقها دون إذن من السائق.م
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.ال ُیسمح ألي أغراب ركوب حافلة المدرسة.13

یستمر في انتهاك أي من هذه القواعد أو اللوائح  یجب إبالغ مدیر المدرسة عن أي طالب.14
بعد توجیه التحذیر الواجب، یجب .التنظیمیة، ویحضر الطالب التخاذ اإلجراءات التأدیبیة

بمجرد سحب امتیاز ركوب .على مدیر المدرسة سحب امتیاز ركوب الحافلة لمدة محددة
الركوب إال بعد تقدیم الطالب إفادة حافلة المدرسة للمرة الثانیة، لن یتم استعادة امتیازات 

یجب تقدیم إشعار مكتوب إلى .بأن سلوكه سیتحسن، وبعد إعطاء مدیر النقل اإلذن بذلك
األب باإلجراء الذي اتخذه مدیر المدرسة، ولكن ال یحتاج هذا اإلشعار إلى إجراء مسبق 

.من مدیر المدرسة

جه السرعة بأي شكاوى من السائقین، أو یجب إبالغ مدیر المدرسة أو مدیر النقل على و.15
.الطالب، أو اآلباء، غیر المنصوص علیها في اللوائح المذكورة أعاله

لن یتسامح مجلس وارین كاونتي مطلًقا في مشكالت الحافلة المدرسیة المرتبطة بسلوك .16
:یجب على السائق القیام بما یلي لحل هذه المشكالت.الطالب

.عدتخصیص المقا*

.استخدام أشكال التأدیب المكتوبة*

تعتبر حافلة المدرسة امتداًدا .سیكون سائقونا حازمین ولكن عادلون مع الطالب*
للطالب، ولیس مكاًنا ینتابهم فیه "مكاًنا آمًنا"لحجرة الدراسة ویجب أن تكون 

توجیهات .القلق من التعرض إلى التخویف أو المضایقة من طالب آخرین
:االنضباط التالیة مالئمة للتعامل مع إحاالت الحافلة

.متروكة لمدیر المدرسة أو المدیر المعین للبت فیها -اإلساءة األولى *

.متروكة لمدیر المدرسة أو المدیر المعین للبت فیها -اإلساءة الثانیة *

.أیام متتالیة )3(حرمان الطالب من ركوب الحافلة لمدة ثالثة -اإلساءة الثالثة *

.أیام متتالیة )5(حرمان الطالب من ركوب الحافلة لمدة خمسة -اإلساءة الرابعة *
یجب على الطالب واآلباء مقابلة مدیر المدرسة ومدیر النقل قبل استعادة (

.)امتیازات الركوب

أیام )10(حرمان الطالب من ركوب الحافلة لمدة عشرة  -اإلساءة الخامسة *
.الیةمتت

حرمان الطالب من ركوب الحافلة للمدة المتبقیة من الفصل  -اإلساءة السادسة *
.الدراسي أو السنة الدراسیة



13

ركوب الحافلة والرحالت .4100
یوفر مجلس التعلیم النقل من المدرسة وإلیها للطالب الذین یعیشون بعیًدا عن المدرسة 4100.01

.ع المسافة سیًرا على األقدامالمخصصة إلیهم بحیث ال یمكن قط

یعد امتیاز ركوب الطالب حافلة المدرسة مشروًطا بالسلوك الجید ومراعاة القواعد 
).دلیل اللوائح التنظیمیة لركوب الطالب الحافالت المدرسیة:المرجع(واللوائح التنظیمیة 

)06.34؛ 09.226سیاسة مجلس تعلیم وارین كاونتي (

دیر أو الذي یعّینه المدیر أي طلب ألي وجهة أخرى مرتبة مسبًقا غیر منزل سیبحث الم4100.02
ُیسمح للطالب باالنتقال عبر حافلة تنقله إلى وجهة  فلنإذا لم ُیبحث الطلب، .الطالب

.أخرى غیر المنزل أو غیر الوجهة المعتادة

األماكن ذات الطبیعة التعلیمیة ال یعتمد المجلس النزهات خارج أراضي المدرسة باستثناء 4100.03
.المخطط لها

سوف یقوم عضو الهیئة اإلداریة أو عضو هیئة التدریس باصطحاب الطالب في جمیع 
الرحالت التي ترعاها المدرسة، بما فیها الحافالت التي تنقل الطالب من المنافسات 

.األكادیمیة والریاضیة وإلیها

یجب أن یستكمل اآلباء أو المتطوعون التدریب التطوعي وفحص السجل الجنائي قبل 
یجب أن تتوافق إجراءات تخطیط وتنفیذ الرحالت .المشاركة في الرحالت التعلیمیة

".الرحالت التعلیمیة والنزهات"التعلیمیة مع سیاسات المجلس، فیما یتعلق بلوائح 
)09.36سیاسة مجلس تعلیم وارین كاونتي (

استخدام السیارات.4110
بموجب الشروط التي یضعها مدیر المدرسة ومجلس التعلیم، ُیسمح لطالب المدارس الثانویة بقیادة 4110.01

یتم إیقاف السیارات في باحات مخصصة داخل أرض المدرسة .السیارات إلى أراضي المدرسة
تعتبر القیادة .دیر المدرسة أو الذي یعّینهوال ُیسمح بسیرها خالل الیوم الدراسي إال بإذن من م

ال ُیسمح لطالب المدارس الوسطى بقیادة .على أراضي المدرسة امتیاًزا یمكن سحبه في أي وقت
(السیارات إلى المدرسة )09.223سیاسة مجلس تعلیم وارین كاونتي .
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االنصراف من المدرسة .4120
:خروج الطالب4120.01

لطالب فیه من المدرسة، یجب خروجهم وفًقا للتعلیمات التي كتبها األب أو في أي وقت ینصرف ا
التحاق الطالب بالسنة /یجب أن تتضمن التعلیمات التي یتم طلبها وقت تسجیل.ولي األمر

الدراسیة، طریقة نقل الطالب المنتظمة بنهایة الیوم، وقائمة باألشخاص إلى جانب اآلباء أو أولیاء 
یجب أن یصدِّق مدیر المدرسة أو الذي یعّینه على .هم بأخذ األطفال من المدرسةاألمور المسموح ل

.أي تغییر یطرأ على عملیة الخروج المعتمدة، قبل مغادرة الطالب المدرسة

یتعین على األب أو ولي األمر إبالغ المدرسة كتابًة، إذا كانت تعلیمات الخروج تحتاج إلى 
لیمات المكتوبة إلى المدرسة، فیجب أال یخرج الطالب إال لركوب إذا لم یتم تقدیم التع.مراجعة

.الحافلة المتجهة إلى المنزل أو برفقة األب أو ولي األمر

.سیخضع أي طالب یغادر المدرسة في أي وقت دون إقرار سلیم إلجراء تأدیبي مناسب

:عملیة الخروج4120.02
على األب أو ولي األمر إبالغ مكتب مدیر في حالة أخذ الطالب مبكًرا من المدرسة، یتعین 

.المدرسة والتوقیع على خروج الطالب

یجب على كل مدرسة االحتفاظ بسجل دخول وخروج یومي للطالب الذین یسجلون دخولهم متأخًرا 
التعرف المرئي من قبل أحد (أو مبكًرا، ویجب علیها طلب إثبات هویة من جانب األفراد 

.لضمان أنهم مخّولین ألخذ الطالب)هویة بها صورة، وما إلى ذلكالموظفین، رخصة قیادة، 

یجوز للطالب، الذین لیس لهم سجل یفید بأنهم تحت رعایة األب أو ولي األمر، توقیع انصرافهم 
.بأنفسهم

:االستثناءات4120.03
شرطة یحمل  انونیة الحتجاز الطالب، مثل، رجلقد یخرج الطالب مع شخص ما یتمتع بسلطة ق

.في هذه الحالة یتم إبالغ والد الطالب في أقرب فرصة.تفویًضا

ألسباب أخرىباإلضافة إلى ذلك، یعتمد المجلس خروج الطالب في حاالت الطوارئ كالمرض أو
)09.1231سیاسة مجلس تعلیم وارین كاونتي (حسنة النیة، وفًقا لما یحدده مدیر المدرسة 

ل طالب من الطالب مغادرة المدرسة فوًرا عند الحصول على إذن االنصراف، ما لم ُیطلب من ك4120.04
.یكن مشارًكا في نشاط خاص بالمدرسة ومعتمد من المدیر
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إتالف الملكیة.4130
یجب أن یخضع أي طالب یقطع أو یؤذي أو یشوه بأي طریقة أي جزء خاص بالكتب المدرسیة 4130.01

بنى المدرسة، أو أي ملكیة عامة أخرى، إلجراء تأدیبي یحدده المدیر أو المجانیة، أو أثاث أو م
.ویكون هذا الطالب وآباؤه أو أولیاء أمره مسؤولین عن القیمة الكاملة ألي تلف.المعلم

یشكل التعدي على العاملین بالمدرسة أو اإلساءة إلیهم، أو سرقة ممتلكاتهم الشخصیة أو تشویهها 
تشریعات كنتاكي (المدرسة أو خارجها سبًبا للحرمان أو الطرد من المدرسة أو إتالفها، داخل 

)09.421؛ سیاسة مجلس تعلیم وارین كاونتي 158.150المنقحة 

الطالب في مبنى المدرسة.4140
ال ُیسمح ألي طالب بالتواجد في مبنى المدرسة إال إذا كان تحت اإلشراف المباشر من المدیر أو 4140.01

.هیئة التدریس أو موظف معتمد للمجموعة معیَّن من قبل المدیرعضو 

دواء الطالب.4150
یجوز للطالب تناول دواء یجلبه من المنزل بشرط وجود تفویض تام من األب أو ولي األمر في 4150.1

.الملف

التدریب الذي  یجب االحتفاظ باألدویة التي صرفها للطالب العاملین المعتمدین بالمدرسة الذین أتموا
التعامل مع  یتم یجب أن.یتطلبه القانون وفًقا للتوجیهات المدرسیة المنصوص علیها في اإلجراء

.جمیع األدویة المعطاة وتوثیقها وفًقا لإلجراءات التي وضعها المفتش

:اإلدارة الذاتیة
له الطبیب أو یأمر  بموجب اإلجراءات التي یضعها المفتش، ُیسمح للطالب حمل الدواء الذي یصفه

.الطبیب بأن یظل مع الطالب لحاجة طبیة ُمِلّحة

ولي األمر /یجب السماح للطالب الذي یتلقى عالًجا من الربو بتناول الدواء بنفسه بشرط تقدیم األب
.والطبیب استمارة تامة كل عام بموجب القانون

)09.427وارین كاونتي سیاسة مجلس تعلیم (مالبس الطالب الرسمیة ومظھره .4160
یشعر نظام مدراس وارین كاونتي بالمسؤولیة تجاه تعلیم الطالب من الناحیة االجتماعیة فضًال عن 

.تعد مالبس الطالب الرسمیة مظهًرا مهًما للتعلیم االجتماعي.الناحیة االجتماعیة

جنب اإلفراط في یجب على الطالب ارتداء المالبس الرسمیة المالئمة في مختلف المناسبات وت
یجب أن یشعر الطالب بمسؤولیة في الظهور .الرداء والمستحضرات التجمیلیة وتسریحات الشعر

.بمظهر مناسب لعكس الثقة بأنفسهم وعائالتهم، ومدرستهم، ومجتمعهم

یرسخ المجلس المعاییر التالیة إلیمانه الراسخ بأن سلوك الطالب یرتبط ارتباًطا وثیًقا بمالبس 
كما ُیدرك أن مناخ التعلیم في المدارس یعززه شخص الطالب بارتدائه ثیاًبا .الطالب ومظهره

.أنیقة ومناسبة
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):6الصفوف بدایة من السنة التمهیدیة إلى الصف (االبتدائیة 4160.01
.یمثل االعتدال وتجنب التأثیرات التي تصرف االنتباه قاعدة ارتداء المالبس

ُیمنع ارتداء أي مالبس مزخرفة أو تحمل أشكاًال من الزینة تعرض مظهًرا شخصًیا استثنائًیا، أو 
حاالت غیر سلیمة من الناحیة الصحیة، والتي تعد من وجهة نظر المدیر عائًقا أمام عمل المدرسة 

.مساعي المدرسیة أو تهدیًدا لصحة الطالب اآلخرینأو ال

ال یجوز ارتداء القبعات أو الغطاءات الزینیة للرأس في المدرسة، إال إذا كانت ضروریة ألغراض 
.أمنیة أو صحیة أو دینیة

ال یسمح بارتداء النظارات الشمسیة داخل مبنى المدرسة إال بمبرر طبي؛ ویجب تقدیم إشعار من 
.ل ارتدائهاالطبیب قب

.ال ُیسمح باإلفراط في جذب االنتباه.یجب أن یكون الشعر نظیًفا وأنیًقا

مثل، (یجب تجنب اإلفراط .یجوز ارتداء السراویل القصیرة بشرط الحفاظ على االحتشام الالئق
).قصر المالبس أو ضیقها

ذاءًة، أو إعالًنا ال یسمح بالملصقات والرموز والمالبس التي تصور رسائل معادیًة، أو ب
.للمشروبات الكحولیة أو للمواد غیر الشرعیة

).مثل األحذیة الریاضیة في حصص التربیة البدنیة(األحذیة المناسبة مطلوبة في جمیع األوقات 

:التنفیذ4160.02
یجب أن یفسر المدیر سیاسته حیال حاالت .یفرض المدراء نظاًما للمالبس الرسمیة في مدارسهم

.البس غیر المنصوص علیها بالتحدید في اللوائح التنظیمیة السابقةالم

:استثناءات4160.03
یجوز للمدیر أو من یعّینه إعفاء الطالب من أي جزء من نظام المالبس الرسمیة، في األیام السابقة 

.لإلعالن

:االنتهاكات4160.04
الطالب األنیقة والمهندمة والحفاظ علیها یتم اعتماد نظام المالبس الرسمیة من أجل تطویر هیئة 

عند حدوث انتهاك لهذه السیاسات، سیقوم المدیر أو ممثله بإبالغ .وتجنب عرقلة العملیة التعلیمیة
یؤدي تقصیر الطالب في اتباع السیاسة .الطالب باالنتهاك ویرشده إلى تصحیح هذا التعارض

.الموضوعة إلى اتخاذ إجراء تأدیبي تجاهه
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):12إلى  7الصفوف من (المدارس الوسطى والثانویة 4160.05
.یمثل االعتدال وتجنب التأثیرات التي تصرف االنتباه قاعدة ارتداء المالبس

ُیمنع ارتداء أي مالبس مزخرفة أو تحمل أشكاًال من الزینة تعرض مظهًرا شخصًیا استثنائًیا، أو 
عد من وجهة نظر المدیر عائًقا أمام عمل المدرسة حاالت غیر سلیمة من الناحیة الصحیة، والتي ت

.أو المساعي المدرسیة أو تهدیًدا لصحة الطالب اآلخرین

ال یجوز ارتداء القبعات أو الغطاءات الزینیة للرأس في المدرسة، إال إذا كانت ضروریة ألغراض 
.أمنیة أو صحیة أو دینیة

لمدرسة إال بمبرر طبي؛ ویجب تقدیم إشعار من ال یسمح بارتداء النظارات الشمسیة داخل مبنى ا
.الطبیب قبل ارتدائها

.ال ُیسمح باإلفراط في جذب االنتباه.یجب أن یكون الشعر نظیًفا وأنیًقا

مثل، (یجب تجنب اإلفراط .یجوز ارتداء السراویل القصیرة بشرط الحفاظ على االحتشام الالئق
).قصر المالبس أو ضیقها

مثل، (یجب تجنب اإلفراط .الفساتین والتنورات بطوٍل یحفظ االحتشام الالئق یجب أن تكون
).قصر المالبس أو ضیقها

ُتمنع األزیاء الشفافة أو التي تبدو عاریة أو یمكن الرؤیة من خاللها، والتي ُتظهر القفص الصدري 
.أو أي مالبس تعرض منطقة البطن

تي تصور بذاءًة، أو إعالًنا للمشروبات الكحولیة أو ال یسمح بالملصقات والرموز والمالبس ال
.للمواد غیر الشرعیة

یجب خلع المعطف .یعد االلتزام بمالبس الئقة تغطي منطقة الجسم العلویة في جمیع األوقات
.الطویل عند دخول المبنى

:التنفیذ4160.06
المدیر سیاسته حیال حاالت  یجب أن یفسر.یفرض المدراء نظاًما للمالبس الرسمیة في مدارسهم

.المالبس غیر المنصوص علیها بالتحدید في اللوائح التنظیمیة السابقة

:االستثناءات4160.07
یجوز للمدیر أو من یعّینه إعفاء الطالب من أي جزء من نظام المالبس الرسمیة، في األیام السابقة 

.لإلعالن
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:االنتهاكات4160.08
المالبس الرسمیة من أجل تطویر هیئة الطالب األنیقة والمهندمة والحفاظ علیها یتم اعتماد نظام 

عند حدوث انتهاك لهذه السیاسات، سیقوم المدیر أو ممثله بإبالغ .وتجنب عرقلة العملیة التعلیمیة
یؤدي تقصیر الطالب في اتباع السیاسة .الطالب باالنتهاك ویرشده إلى تصحیح هذا التعارض

.لى اتخاذ إجراء تأدیبي تجاههالموضوعة إ

األسلحة.4170
تؤدي انتهاكات هذه .اعتمدت مدارس وارین كاونتي سیاسة عدم التسامح بخصوص األسلحة4170.01

تعتبر الحیازة غیر القانونیة لألسلحة .السیاسة إلى عواقب جلیة تشمل الحرمان المؤقت أو الطرد
سنوات وغرامة )5(ب علیها كحد أقصى بالسجن خمس داخل مدرسة بوالیة كنتاكي جریمة ُیعاق

یجب على الطالب عدم حمل أو جلب أو استخدام أو حیازة ).10,000(قدرها عشرة آالف دوالر 
أي سالح ناري، أو أسلحة قاتلة أو خطرة أخرى، أو جهاز مدمر أو مفرقعات أو ما یشابه ذلك 

أو داخل المدرسة، أو في أي سیارة ، في أي مكان في مبنى المدرسة، )مسدس لعبة:مثل(
أي أداة تقذف "بأنه "السالح الناري"ُیعرَّف .مدرسیة، أو في أي نشاط أو حدث ترعاه المدرسة

ُتعرَّف ".مقذوًفا یصحبه صوت انفجاري یشمل أي مسدس أو بندقیة ولكنه ال یقتصر علیهما
یتم استخدامها أو محاولة استخدمها أو  أدوات، أو مواد"بأنها "األسلحة القاتلة أو الخطرة األخرى"

التهدید باستخدامها في ظل ظروف تؤدي أو قد تؤدي إلى إحداث الوفاة أو اإلصابة بجراح، على 
سبیل المثال ال الحصر، أي سكین، أو مدفع هوائي، أو بندقیة موصلة بأسالك، أو مقالع، أو 

األدوات الخطرة أو "ُتعرَّف ."هراوة من أي نوع، أو أسلحة معدنیة ُترتدى في األصابع
أي أدوات، أو مواد یتم استخدامها أو محاولة استخدمها أو "بأنها "المفرقعات أو األجهزة المدمرة

بما في (التهدید باستخدامها في ظل ظروف تؤدي أو قد تؤدي إلى إحداث الوفاة أو اإلصابة بجراح 
)09.424تعلیم وارین كاونتي سیاسة مجلس ()ذلك األلعاب الناریة، وما إلى ذلك

تتمثل العقوبة الموقعة على الطالب لحیازة سالح ناري في المدرسة أو جلب سالح ناري أو 
مباني المدرسة /غیرها من األسلحة الممیتة، أو جهاز مدمر، أو مفرقعات، إلى المدرسة أو في حرم

شهًرا في إطار )12(اثني عشر بموجب الوالیة القضائیة للمقاطعة في الطرد مدة ال تقل عن 
.بید أنه یجوز للمجلس تعدیل عقوبات الطرد هذه لكل حالة على حدة.09.435السیاسة رقم 

، بما في ذلك )1(یجب أن تتم كتابة أي تعدیل لكل حالة على حدة من إلزام الطرد سنة واحدة 
یم األفراد ذوي االحتیاجات التعدیالت الموضوعة للطالب ذوي اإلعاقة لتلبیة متطلبات قانون تعل

.المعیَّن/، خطیا وتكون بناًء على توصیة من المفتش504الخاصة القسم 

ُیحال أي طالب یحوز سالًحا نارًیا في المدرسة أو یجلب إلى المدرسة سالًحا نارًیا أو غیره 
صلحة ُجنح من األسلحة الممیتة، أو جهاًزا مدمًرا، أو مفرقعات، إلى القضاء الجنائي أو إلى م

.األحداث

بالرغم من خضوع الطالب لإلجراء التأدیبي النتهاك أي بند من هذه السیاسة، ال یتم تطبیق عقوبة 
"القانون الفیدرالي لتطهیر المدارس من األسلحة"شهًرا التي أمر بها  )12(الطرد لمدة اثني عشر

.على السالح الناري المصرح به قانونًیا والموضوع في سیارة مقفلة داخل المدرسة
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سیتم حرمان الطالب الذي یحمل أو یجلب أو یستخدم أو یحوز أي سالح ناري، أو أسلحة قاتلة أو 4170.02
، مؤقًتا على الفور )مسدس لعبة:مثل(مدمر أو مفرقعات أو ما یشابه ذلك خطرة أخرى، أو جهاز 

ال ُیسمح بحیازة سكین جیب وسیتم التعامل مع ذلك على أنه جریمة .وسیتم تشكیل توصیة لطرده
بالنسبة إلى كل واقعة، ُیضبط فیها الطالب ومعه سكین .من المستوى األول وستتم مصادرة السكین

أو /ن العواقب مصادرة السكین والعقوبة التي قد تشمل الحرمان المؤقت وجیب، یجب أن تتضم
.الطرد

أو مواد خطیرة /إذا حاز الطالب أو نقل معلومات في المدرسة ترتبط بكیفیة صناعة مفرقعات و
.أخرى، سیتم حرمانه مؤقًتا على الفور وسیتم تشكیل توصیة لطرده

مؤشرات اللیزر.4180
الطالب من استخدام مؤشرات اللیزر على أرض المدرسة وذلك لخطورة اإلصابة جراء ُیمنع 4180.01

.سوء استخدامه

أجھزة التصفح والوصول إلى وسائل اإلعالم اإللكترونیة.4190
ال یسمح ألي طالب استخدام أو تفعیل جهاز اتصاالت شخصي خالل الیوم الدراسي أو خالل 4190.01

مدرسة وارین كاونتي وخالل التواجد في المدرسة أو أثناء حضور نشاط ترعاه التنقل عبر حافلة 
یتم تعریف .قد یضع المدیر استثناءات حسب كل حالة على حدة.المدرسة أو مرتبط بالمدرسة

جهاز االتصاالت الشخصي على أنه ذلك الجهاز الذي یبعث إشارة مسموعة، أو یهتز، أو یعرض 
.تعتبر الهواتف الخلویة أجهزة تصفح.ستدعي أو ُیسلم رسالة إلى مالكهرسالة، أو بطریقة أخرى ی

على الشخص الذي یكتشف حیازة طالب لجهاز تصفح ینتهك هذا الجزء، اإلبالغ عن االنتهاك 4190.02
یجوز استحداث أي إجراء تأدیبي .لمسؤول المدرسة المختص الذي یجب علیه مصادرة الجهاز

(على مستوى المدرسة )158.165شریعات كنتاكي المنقحة ت.

یجوز للطالب الوصول إلى وسائل اإلعالم اإللكترونیة باستخدام المصادر التكنولوجیة الخاصة 4190.03
یجب أن تلبي جمیع استخدامات هذه المصادر سیاسة مجلس تعلیم وارین .بمجموعة المدارس

مجموعة المدارس ووثیقة التوجیهات وإجراءات االستخدام المقبول لدى  08.2323كاونتي رقم 
.المتوفرة على الموقع اإللكتروني لمجموعة المدارس

التنظیمات السریة ونشاط العصابات أو الجماعات.4200
ال یسمح المجلس بتأسیس أو عمل أي تنظیمات سریة، أو تنظیمات للطالب أو الطالبات في أي 4200.01

(مدرسة من مدارس وارین كاونتي )09.32سة مجلس تعلیم وارین كاونتي سیا.
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:التنظیمات السریة أو الجماعات4200.02
یجب أال تكون نوعیة المالبس، أو األنشطة، أو التصرفات، أو السلوك، أو التزیین، الظاهرة أو 

:المعبرة، أو التي یشارك فیها الطالب

السلوك، أو المالبس، أو تقود مسؤولي المدرسة إلى االعتقاد بعقالنیة أن مثل هذا .1
األنشطة، أو التصرفات، أو غیرها من الصفات لها عالقة بالعصابات، وتؤدي إلى إعاقة 

.أو األهداف التعلیمیة/أو النشاط و/أو بیئتها و/أو التداخل مع نشاط المدرسة و

.ُتظهر خطًرا أمنًیا مادًیا على النفس والطالب والعاملین والموظفین اآلخرین.2

تخلق جًوا یجعل الطالب، أو الموظفین، أو أي شخص آخر یقع تحت ضغط، أو سلوك، .3
.أو تخویف، أو إیماءات علنیة أو تهدید بالعنف غیر مبرر

ُتظهر االنضمام إلى عضویة عصابة أو االنتماء عن طریق رسائل وعالمات ورسومات .4
سیاسة مجلس تعلیم وارین (.یةوبة في أي مدرسة أو ملكیة شخصوتصامیم ورموز مكت

)09.427كاونتي 

إذا توفر لدى المدیر دلیل على االشتباه بوجود نشاط عصابي، فسیتم تقدیم هذه المعلومات .5
عندما یرجح أن تؤدي هذه اإلحالة إلى الشرطة إلى اتصال من الشرطة مع .إلى الشرطة

وًال لجعل اآلباء على علم طالب محدد وأبویه، سیبذل المدیر أو من یعینه جهده أ
.المخاوف/بالمعلومات

تنظیمات الطالب.4210
یجب أن تكون العضویة في تنظیمات الطالب الُمدارة في مباني المدرسة أو المنظمة باسم 4210.01

یجب أن تتطابق عضویة المسؤولین واختیارهم مع الممارسات .المدرسة، مفتوحة لجمیع الطالب
یجب أال تقتضي أحكام هذه الالئحة منع مجموعات، مثل مجموعة الئحة .المقبولةالدیموقراطیة 

الشرف أو المجموعة الریاضیة أو المجموعات األخرى التي یتم تحدید العضویة فیها عن طریق 
المنح الدراسیة، أو االهتمامات الخاصة المرتبطة بالمناهج، أو المؤهالت األخرى من هذا القبیل، 

(ویة على الطالب المؤهلین وفًقا لقوانین التنظیم التي اعتمدها المدیرمن قصر العض مجلس تعلیم .
)09.323؛ 09.321؛ 09.32وارین كاونتي 

(بما في ذلك التبغ(سیاسة الُكُحول والمخدرات األخرى .4220 )09.423مجلس تعلیم وارین كاونتي )
أو استخدام المخدرات والكحول والتبغ هو /وإنه الموقف الحازم لمدارس وارین كاونتي بأن حیازة 

.أمر خاطئ وُمضر بصحة الفرد

:ُتمنع المخدرات، والمنبهات، والمواد الخاضعة للرقابة، والكحول، ومواد تغییر المزاج4220.01
ال یجوز ألي طالب شراء أو امتالك أو استخدام أو الخضوع لتأثیر أو بیع أو نقل أي مشروبات 

مثل (كحولیة، أو منبهات، أو مخدرات، أو المواد الخاضعة للرقابة، أو مواد تغییر المزاج 
ب المخدرات أو المعدات العقاقیریة غیر الموصوفة طبًیا، أو مساعدة طال/، أو األدویة)المستنشقات

آخر في بیع أو شراء أو نقل المشروبات الكحولیة، أو المنبهات، أو المخدرات، أو المواد الخاضعة 
المخدرات أو المعدات العقاقیریة /، أو األدویة)مثل المستنشقات(للرقابة، أو مواد تغییر المزاج 

ث تقره أو غیر الموصوفة طبًیا، داخل المدرسة، أو في حافلة المدرسة، أو في أي نشاط أو حد
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ترعاه المدرسة، أو في الطریق من وإلى المدرسة أو في الطریق من وإلى أي حدث أو نشاط تقره 
.المدرسة أو ترعاه

:تعریف المخدرات والمنبهات والمواد الخاضعة للرقابة4220.02
نبهة، أو ُیقصد بالمواد الخاضعة للرقابة، أي مادة أو أساس لمادة مدرجة على أنها مخدرة، أو م

من قوانین والیة كنتاكي المعدلة أو أي لوائح تنظیمیة "أ218"اد الخاضعة للرقابة في الفصلالمو
أو أي أحكام أخرى صادرة بموجب قوانین والیة كنتاكي المعدلة، أو أي /صادرة في هذه الوثیقة و

.ي قانون فیدراليأو أي لوائح تنظیمیة صادرة بمقتضى أ/لوائح تنظیمیة صادرة في هذه الوثیقة و

:العقاقیر المحاكیة والمشابهة والمزیفة، والمنبهات والمواد الخاضعة للرقابة4220.03
ال یجوز ألي طالب شراء أو استخدام أو بیع أو حیازة أو نقل أي مخدرات أو منبهات أو مواد 

طالب آخر في بیع أو أو مساعدة /خاضعة للرقابة أو ما یحاكیها أو یشابهها أو المزیفة منها، و
شراء أو نقل أي مخدرات أو منبهات أو مواد خاضعة للرقابة أو ما یحاكیها أو یشابهها أو المزیفة 
منها داخل المدرسة، أو في حافلة المدرسة، أو في أي نشاط أو حدث تقره أو ترعاه المدرسة، أو 

ط تقره المدرسة أو ترعاه، في الطریق من وإلى المدرسة أو في الطریق من وإلى أي حدث أو نشا
مع التمثیل أو خلق انطباع بأن المواد التي یتم شراؤها أو استخدامها أو حیازتها أو بیعها أو نقلها 

.هي عقاقیر مخدرة أو مواد خاضعة للرقابة

:األدویة المصرح بها4220.04
لصرفها عن طریق یجب تحویل جمیع األدویة الموصوفة طبًیا وغیر الموصوفة طبًیا إلى المكتب 

ال یعتبر استخدام العقاقیر أو .یجب أن تكون هذه األدویة في عبوتها األصلیة.العاملین المعتمدین
المنبهات أو المواد الخاضعة للرقابة أو التي وصفها طبیب عادي أو طبیب أسنان للطالب ویتناولها 

.وفًقا للوصفة الطبیة، انتهاًكا لهذه السیاسة
ت التي یضعها المفتش، ُیسمح للطالب حمل الدواء الذي یصفه له الطبیب أو یأمر بموجب اإلجراءا

.الطبیب بأن یظل مع الطالب لحاجة طبیة ُمِلّحة

:العقوبات4220.05
ستتم مجازاة الطالب في الحال وفًقا لتقدیر المدیر، وذلك في حالة بیع أو شراء أو حیازة أو نقل 

مخدرات أو العقاقیر أو المواد الخاضعة للرقابة غیر الموصوفة طبًیا، أو المشروبات الكحولیة أو ال
أو /العقاقیر المحاكیة أو المشابهة لها أو المزیفة منها، أو العقاقیر أو المواد الخاضعة للرقابة و
المساعدة في استالم أو بیع أو نقل المشروبات الكحولیة أو المخدرات أو العقاقیر أو المواد 

للرقابة غیر الموصوفة طبًیا، أو العقاقیر المحاكیة والمشابهة لها أو المزیفة منها، أو الخاضعة 
یجب أخذ المعرفة أو القصد أو السلوكیات المتهورة األخرى .العقاقیر أو المواد الخاضعة للرقابة
.في االعتبار عند تقییم عقوبة النقل

أو الطرد /تأدیبي، الذي یشمل الحرمان المؤقت ویجب أن یشكل انتهاك هذه السیاسة سبًبا لإلجراء ال
.من المدرسة وال یقتصر على ذلك
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(التبغ والتدخین 4220.06 )09.4232مجلس تعلیم وارین كاونتي :
التدخین، أو المضغ، أو (ال یجوز ألي طالب حیازة أو استخدام السجائر، أو السیجار، أو الغلیون 

أو أي من منتجات التبغ بأي شكل من أشكالها حول أو بمباني المدرسة وأرض المدرسة، )الغمس
كما ال یجوز ألي طالب حیازة ثقاب أو قداحة سجائر أثناء التواجد في .وحافالت المدرسة

.تخص المدرسة)أرض، أو مباني، أو حافالت، أو أي مكان(

:تؤدي انتهاكات السیاسة المذكورة أعاله إلى اتخاذ مدیر المدرسة لإلجراءات التالیة

یوم واحد في برنامج رعایة الطفل بمركز التعلیم البدیل في المدرسة، :اإلساءة األولى
.حجرة أ ب ت، إلخ

أیام بمركز التعلیم البدیل في المدرسة )3(ثالثة:اإلساءة الثانیة

تؤدي أي إساءة تتجاوز المستوى المذكور أعاله إلى الحرمان المؤقت أو الطرد من المدرسة 
.في الحال

:برنامج الوقایة4220.07
یجب أن یقوم المفتش بإنشاء برنامج لتوعیة الطالب بعدم تناول المخدرات أو الكحول، 

:نوالذي قد یتضم

مخاطر تعاطي المخدرات وشرب الكحول في المدارس؛.1
سیاسات المقاطعة واإلجراءات المتعلقة بخلو المدارس من المخدرات والكحول؛.2
متطلبات االمتثال اإللزامي لمعاییر المقاطعة المتبعة في السلوك، بما في ذلك المعاییر .3

ا من المواد الخاضعة للرقابة؛التي تمنع استخدام المخدرات والكحول وغیره
معلومات حول برامج اإلرشاد الخاصة بالمخدرات والكحول والبرامج المتوفرة لمساعدة .4

الطالب أو المساعدة في اإلصالح؛ و
العقوبات التي یجوز فرضها على الطالب جراء االنتهاكات المرتبطة بالمخدرات .5

.والكحول

)09.435؛ 09.434مجلس تعلیم وارین كاونتي (أو الطرد  الحرمان المؤقت .4230
:عملیة االستحقاق4230.01

:یجب االلتزام بعملیة االستحقاق التالیة بخصوص الحرمان المؤقت للطالب أو طرده من المدرسة

یجب تقدیم االتهامات الموجهة إلى الطالب إلیه بإشعار مكتوب أو شفهي، والتي من شأنها )1(
تشكل سبب الطرد؛أن 

یجب تقدیم تفسیر بالدلیل للطالب باالتهام أو االتهامات الموجهة إلیه؛)2(
یجب توفیر فرصة للطالب لتقدیم ترجمة للحقائق المرتبطة باالتهام أو االتهامات الموجهة )3(

.إلیه
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فوري یجب أن تسبق إجراءات عملیة االستحقاق هذه أي حرمان مؤقت ما لم یكن الحرمان ال
في مثل .ضروري لحمایة األشخاص أو الممتلكات أو لتجنب تعطیل العملیة الدراسیة المستمرة

هذه الحاالت، یجب أن تأتي إجراءات عملیة االستحقاق الموضحة أعاله بعد الحرمان المؤقت في 
.أیام مدرسیة بعد الحرمان المؤقت )3(أقرب وقت ممكن، ولكن في موعد أقصاه ثالثة

قد یحرم المفتش أو المدیر أو المدیر المساعد الطالب لمدة عشرة أیام كحد أقصى لكل حادثة سلوك 4230.02
اسات المعتمدة من مجلس أو بالسی 158.150على النحو المحدد في تشریعات كنتاكي المنقحة 

ي یجوز حرمان الطالب المعاقین أیًضا لفترات أقصر بشأن التصرفات المختلفة، والت.التعلیم
أیام خالل أي سنة  )10(تتراكم إلى أن تصل إلى الطرد التام من المدرسة لمدة تزید عن عشرة

یجب إبالغ األب بالحرمان المؤقت من .ما لم تشكل عملیات الطرد نمًطامدرسیة منفصلة، 
المدرسة في رسالة مكتوبة ویجب أن تتضمن الرسالة سبب هذا الحرمان، ومدته المحددة وطلًبا 

.ًقا النقضاء مدة الحرمان المؤقتوالطالب لحضور اجتماع مع موظفي المدرسة یكون سابلألب 
یتم االحتفاظ بنسخة من هذه الرسالة في ملف الطالب التراكمي، ویتم إرسال نسخة إلى مدیر 

قد یختار المدیر عرض المشاركة في برنامج دعم األسرة والطالب بدًال من .خدمات الطالب
.من المدرسة الحرمان المؤقت

قد یطرد مجلس التعلیم أي طالب بسبب سوء السلوك على النحو المنصوص علیه في تشریعات 4230.03
ال یحدث الطرد حتى .اسات المعتمدة من مجلس التعلیمأو في السی 158.150كنتاكي المنقحة 

یجب أن یكون .أمام المجلسیتسنى للطالب ووالده أو ولي أمره فرصة لإلدالء بوجهة نظرهم 
.قرار المجلس نهائًیا

.یجب حرمان الطالب الموصى بطرده من قبل المفتش لمدة عشرة أیام كحد أقصى لكل حادث4230.04
إذا لم یجتمع المجلس في غضون تلك األیام العشرة المدرسیة للنظر في القضیة وإصدار حكم، فإن 

.ان الداخلي النتظار إجراء المجلسالطالب یعود إلى المدرسة ویوضع في برنامج الحرم

وفیما یلي أمثلة، على سبیل المثال ال حصر، على اإلساءات التي تشكل سبًبا كافًیا للحرمان المؤقت 4230.05
:أو الطرد

السلوك غیر األخالقي؛)1(

اللغة غیر الالئقة، سواء كانت مكتوبة أو منطوقة؛)2(

السلطة؛ العصیان المتعمد أو مجابهة)3(

عدم االحتشام في المالبس أو التجمیل؛)4(

العصیان المستمر أو الشغب؛)5(

التباطؤ االعتیادي؛)6(

الغیاب بدون تصریح؛)7(

قلة النظافة الشخصیة؛)8(

تزویر التوقیع؛)9(

مغادرة المدرسة بدون تصریح؛)10(
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التحریف المتعمد للحقیقة؛)11(

ء البدني أو اللفظي على الموظفین أو المدرسة؛االعتدا)12(

االعتداء البدني أو اللفظي على طالب آخر؛)13(

التهدید بالعنف ضد الطالب أو العاملین بالمدرسة؛)14(

حیازة أو تناول مشروبات كحولیة، أو مخدرات، أو منبهات، أو عقاقیر محاكیة أو )15(
لرقابة أو مخدرة؛متشابهة أو مزیفة، أو مواد خاضعة ل

حیازة أو تدخین التبغ داخل مباني المدرسة؛ أو)16(

التعدي على ملكیة المدرسة أو العاملین بالمدرسة، عمًدا أو باستهتار، أو اإلساءة إلیهم، أو )17(
سرقة ممتلكاتهم الشخصیة أو تشویهها أو إتالفها، داخل المدرسة أو خارجها أو في أي 

.ةنشاط ترعاه المدرس

سالح ناري، أو أسلحة قاتلة أو خطرة أخرى، أو معدات خطرة، أو جهاز مدمر  حیازة)18(
؛)مسدس لعبة:مثل(أو مفرقعات أو ما یشبه ذلك 

.انتهاك السیاسات أو القواعد المعتمدة أو المنصوص علیها من قبل سلطات المدرسة)19(

.ت أو الطردسلوك مشابه آخر قد یستلزم الحرمان المؤق)20(

یجب عدم السماح للطالب المحروم مؤقًتا بالمشاركة في االختبارات والواجبات واألنشطة المدرسیة 4230.06
یجب أن یواصل الطالب ذوي اإلعاقات خدمات خطة التأهیل .التي فاتته أثناء فترة الحرمان

.الفردي في الیوم الحادي عشر في من الحرمان المؤقت في تلك السنة

ال یجوز السماح للطالب المحروم مؤقًتا بالمشاركة في أي أعمال مدرسیة، في أي مدرسة من 
.مدارس وارین كاونتي، خالل فترة الحرمان

في حاالت مشاركة الطالب ذوي اإلعاقات، یجب اتباع اإلجراءات التي تفرضها القوانین الفیدرالیة 4230.07
.وقوانین الوالیة

یمُثل الطالب المحالین إلى مدرسة بدیلة أمام مجلس تعلیم وارین كاونتي بعد وضعهم یجب أن 4230.08
یقرر المجلس ما إذا كان الوضع في مدرسة بدیلة أو الطرد هو العقاب .المبدئي بهذه المنشأة

.األكثر مالءمة

)09.438مجلس تعلیم وارین كاونتي (االنتھاكات الجنائیة   .4240
الطالب مسؤولین أمام مدرستهم في دورهم كطالب فضًال عن مسؤولیتهم أمام القانون یعتبر 4240.01

یتم تطبیق القوانین الجنائیة التابعة لوالیة كنتاكي والحكومة االتحادیة على .بصفتهم مواطنین
یجب التعامل مع االنتهاكات وفًقا لهذه القوانین .سلوك جمیع األشخاص الموجودین داخل المدرسة

عند حدوث انتهاكات جنائیة، ُیحال مرتكبي هذه األعمال .ا للسیاسة المحلیة لمجلس المدرسةووفًق
.على الفور إلى المسؤولین المخصصین لتنفیذ القانون
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قد یؤدي سوء السلوك، الذي یشكل عمًال إجرامًیا، إلى الطرد الفوري للشخص أو الطالب من 4240.02
.استماع لإلدالء بوجهة نظرهم أمام مجلس التعلیم المدرسة ومحیطها، في انتظار جلسة

:التعدي على العاملین بالمدرسة
سیخضع أي طالب یتعدى لفظًیا أو بدنًیا على معلم أو عاملین آخرین بالمدرسة إلى إجراء تأدیبي 

.أو إلى إجراء قانوني/مناسب و

لموظف مدرسة أو لحمل سالح داخل الذي له تاریخ موثق باإلیذاء البدني  -قبل إحالة الطالب
إلى العمل  -المدرسة أو أثناء العمل المدرسي أو حالته الطبیة تهدد صحة اآلخرین وسالمتهم

مباشرًة مع أي موظف من موظفي المقاطعة أو عندما یكون على اتصال معه مباشرًة، یجب أن 
صف اإلشعار طبیعة سلوك یجب أن ی.یقوم المدیر بإخطار هذا الموظف كتابًة بتاریخ الطالب

(الطالب )09.4252سیاسة مجلس تعلیم وارین كاونتي .

إذا كان قد تم الفصل في إذناب طالب في جرائم اعتداء أو قتل، أو جریمة متعلقة باألسلحة أو 4240.04
بالكحول أو بالمخدرات، أو تم طرده من المدرسة لجرائم القتل، أو االعتداء، أو جریمة انتهاك 

انون الوالیة أو اللوائح التنظیمیة المدرسیة المتعلقة باألسلحة أو بالكحول أو بالمخدرات، فیجب أن ق
یقدم الوالد أو ولي األمر أو أي شخص آخر أو وكیل مسؤول عن الطالب للمدرسة بیاًنا جازًما أو 

كنتاكي أو تأكیًدا بأنه تم طرد الطالب من حضور المدرسة في مدرسة عامة أو خاصة في والیة 
.والیة أخرى بسبب ارتكاب الجرائم الواردة أعاله، قبل قبول الطالب في أي مدرسة

في حالة طرد أي طالب من مدرسة في والیة كنتاكي بسبب ارتكاب جرائم القتل، أو االعتداء أو 
أو  جریمة انتهاك قانون الوالیة أو اللوائح التنظیمیة المدرسیة المتعلقة باألسلحة أو بالكحول

بالمخدرات، أو طلب نقل سجالت الطالب، یجب أن تعكس تلك السجالت االتهامات والتصرف 
.النهائي في إجراءات الطرد

في حالة خضوع أي طالب إلجراء الطرد بسبب ارتكاب جرائم القتل، أو االعتداء أو جریمة 
ة أو بالكحول أو بالمخدرات، انتهاك قانون الوالیة أو اللوائح التنظیمیة المدرسیة المتعلقة باألسلح

أو طلب نقل سجالت الطالب إلى مدرسة جدیدة، یجب أال یتم نقل تلك السجالت الخاصة 
یجب أن تعكس السجالت االتهامات وأي تصرف نهائي .باالتهامات حتى یتم انقضاء هذا اإلجراء

.في إجراءات الطرد

ین تقدیم تقریر فوري إلى قسم الشرطة یجب على الشخص المسؤول، أو المعلم أو غیره من الموظف
:المحلي، أو مأمور القسم أو شرطة والیة كنتاكي عن طریق الهاتف أو بطریقة أخرى في حالة

:معرفة ذلك الشخص أو امتالكه لسبب معقول یدفعه إلى االعتقاد بحدوث سلوك یشكل

سالح ممیت أو حیازته جنحة أو جریمة انتهاك بموجب قوانین الوالیة والمرتبطة بحمل )أ(
أو استخدامه، أو استخدام المواد الخاضعة للرقابة أو حیازتها أو بیعها؛ أو

أي جریمة جنائیة بموجب قوانین والیة كنتاكي؛ و)ب(
ألف  السلوك الذي یحدث داخل مباني المدرسة أو بمسافة تبعد عن مباني المدرسة بحوالي)ج(

.المدرسة أو في أي حدث تقرره المدرسة أو ترعاه، أو في حافلة قدم)1000(
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ویجب على الشخص الذي یقدم التقریر بأمانة أن یكون في مأمن من أي مسؤولیة مدنیة أو جنائیة 
قد یتحملها أو یتعرض إلیها نتیجة لتقدیم التقاریر والمشاركة في أي إجراءات قضائیة نجمت عن 

(التقریر )09.435كاونتي سیاسة مجلس تعلیم وارین .

)09.436مجلس تعلیم وارین كاونتي (التفتیش والمصادرة  .4260
:التفتیش المنتظم4260.01

تتشارك المدرسة مع الطالب في ممتلكات المدرسة، مثل الخزائن، والمكاتب، ونظم الشبكات، 
سیة الحق في إجراء للسلطات المدر.والموارد التقنیة والحسابات التي تملكها المقاطعة أو توفرها
خالل عملیات التفتیش هذه، یجوز .تفتیش عام على جمیع هذه الممتلكات والموارد بشكل منتظم

یجب أال یتطلع .جمع األشیاء التي تعتبر من ممتلكات المدرسة، مثل كتب المكتبة المستحقة
ز تفتیش مكتب یجو.الطالب إلى خصوصیة األشیاء والمعلومات التي ُتترك في مثل هذه األماكن

مورد تكنولوجي، في حالة وجود سبب واقعي یدفع إلى االعتقاد /واحد، أو خزینة، أو حساب
.بامتالك دلیل على انتهاك القانون أو قاعدة مدرسیة في تلك المسألة

:الشك المسبَّب4260.02
ل، حقائب الید، مث(یجب أال یتم تفتیش مالبس الطالب الخارجیة أو جیوبه، أو أمتعته الشخصیة 

من قبل عاملي المدرسة المخولین، إال إذا وجدت أسباب مادیة تدفع )وحقائب الظهر، وما إلى ذلك
إلى االعتقاد بأن التفتیش سیكشف دلیًال على أن الطالب انتهك أو ینتهك أي قاعدة أو قانون من 

مدیر المدرسة أو المدیر  یجب أال یتم إجراء التفتیش إال بأمر من.قوانین المقاطعة أو المدرسة
.المساعد أو معیَّنیهم

:العاملون المخولون4260.03
یجب أال یتم تفتیش الطالب أو أمتعته الشخصیة إال على ید شخص معتمد مسؤول مسؤولیة مباشرة 

.عن سلوك الطالب، أو على ید مدیر المدرسة أو المدیر المساعد أو معیَّنیهم

:الشاهد4260.04
.فتیش الطالب، یتعین على الشخص الذي یقوم بالتفتیش أن یكون معه شاهدعند ت

:التفتیشات الذاتیة4260.05
.یجب أال یتم تفتیش طالب في وجود طالب آخرین

:تفتیشات التعري4260.06
.ال یسمح بتفتیشات التعري للطالب

:األشیاء غیر الشرعیة4260.07
أو أي ممتلكات )مثل، األسلحة، والمخدرات، وما إلى ذلك(لشرعیة یجب مصادرة األشیاء غیر ا

أخرى حددتها سلطات المدرسة على أنها تهدد أمن الطالب أو أمن الطالب اآلخرین وسالمتهم، 
.على ید موظفي المدرسة
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:األشیاء األخرى المخلة بالنظام4260.08
استخدامها لعرقلة العملیة التعلیمیة أو یجوز للموظفین المصادر المؤقتة لألشیاء التي یمكن 

ویجوز للموظفین إعادة مثل هذه األشیاء إلى الطالب عبر .التعارض معها، من حوزة الطالب
.مكتب المدیر

:تدابیر التصرف في المواد4260.09
یجب توجیه جمیع األشیاء التي تم مصادرتها، إلى السلطات المختصة أو إعادتها إلى المالك 

.الحقیقي

:التفتیش بالكالب4260.10
یجوز للمفتش وضع برنامج الستخدام التفتیش بالكالب للبحث عن المخدرات على مستوى 

.المدارس الثانویة والمتوسطة

:استخدام كامیرات الفیدیو4260.11
ك یجوز تثبیت كامیرات الفیدیو في المناطق المستخدمة في برامج التعلیم والنقل لرصد سلو

.یجوز استخدام دلیل سوء سلوك الطالب المسجل في الفیدیو لتأدیب الطالب.الطالب

:القصور في التعاون4260.12
یجب أن یخضع الطالب المقصرین في التعاون مع سلطات المدرسة عند طلب ذلك، إلى إجراءات 

.تأدیبیة أخرى

)09.13و 08.131مجلس تعلیم وارین كاونتي (الطالب المعاقون  .4270
یمكن تحدید الطالب ذوي اإلعاقات بموجب قانون تعلیم األفراد ذوي االحتیاجات الخاصة أو القسم 4270.01

ستقوم لجنة القبول والتسریح بتحدید الخدمات التعلیمیة من خالل .من قانون إعادة التأهیل 504
إذا تم .فراد ذوي االحتیاجات الخاصةخطة تعلیم للفرد، إن كان ذلك مناسًبا بموجب قانون تعلیم األ

في .504حمایة الحقوق المدنیة عبر خطة  504فقط، تضمن لجنة  504التحدید من قبل القسم 
الحاالت التي تتطلب اتخاذ تدابیر تأدیبیة، تضمن مدارس وارین كاونتي العامة عدم تمییز أي 

یستلم آباء الطالب الخاضعین لخطة .طالب بسبب اإلجراءات التي تسببها اإلعاقة أو ترتبط بها
إشعار حمایة إجرائیة في كل اجتماع خاص بطفلهم؛ یتضمن هذا  504تعلیم الفرد أو خطة 

یجوز الحصول على نسخة إضافیة .اإلشعار حقوًقا وإجراءات محددة خاصة باإلجراءات التأدیبیة
.من مدرسة الطفل عند الطلب

ین والطالب الذین تمت إحالتهم لتقییم وضع التعلیم الخاص یجب وضع سلوك الطالب المحدد4270.02
.504الممكن والخدمات ذات الصلة في االعتبار خالل لجنة القبول والتسریح أو اجتماعات لجنة 

یجب أن تصبح التدخالت السلوكیة، والعالج، والعواقب جزًءا من أي محاولة للتعدیالت، ومن 
في حال أثبتت هذه التدخالت عدم نجاحها، بحیث .الطالبلهذا  504خطة تعلیم الفرد أو خطة 

برهنت على سوء سلوك الطالب، فیجب تقدیم هذه المسألة إلى اللجنة المختصة إلجراء تغییرات 
.في برنامج الطالب، والتي قد تؤدي إلى سلوكیات أكثر مالءمة
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سلوك الطالب قد یرتبط بإعاقته أو  یتضمن دور التعلیم الخاص تعلیم السلوك المالئم، نظًرا ألن4270.03
عندما تحدد اللجنة المختصة أن التدخالت السلوكیة التي یطبقها الطالب غیر .یحدث بسببها

المعاقین لن تكون ناجحة، یتعین على اللجنة تعیین استراتیجیات سلوكیة مناسبة في برنامج التعلیم 
.لهذا الطالب 504الفردي أو خطة 

الذین یشكلون موقًفا  504الحرمان المؤقت للطالب الخاضعین لخطة تعلیم الفرد أو خطة یجوز 4270.04
إجراءات عملیة االستحقاق للحرمان المؤقت على المدى القصیر هي نفسها .خطًرا أو مخًال بالنظام

 حیثما لم یتم.المطبقة على جمیع الطالب والمحددة في القسم الموجود في الحرمان المؤقت والطرد
التفكیر في الطرد، یجوز انعقاد اللجنة المختصة بخصوص عملیات الحرمان هذه المستخدمة 

أیام في كل سنة  )10(یجوز حرمان الطالب من المدرسة لمدة ال تتجاوز عشرة.كإجراء تأدیبي
.دراسیة، ما لم تشكل حاالت سوء السلوك نموذًجا من نماذج الطرد

)إجراء تقوم به المدرسة دون الحصول على موافقة األب(د یجوز للمدرسة من جانب واح)1(
أن تضع الطالب في وضع تعلیمي بدیل مؤقت، تحدده لجنة القبول والتسریح، إذا حاز 

الطالب سالًحا في المدرسة أو أثناء العمل المدرسي، إذا حاول الطالب بیع العقاقیر غیر 
التواجد في المدرسة أو أثناء العمل المصرح بها أو حازها، أو استخدمها بدرایة أثناء 

.سیتم تنفیذ خطة تعلیم الفرد بهذا الوضع البدیل.المدرسي

في حاالت سوء السلوك الخطیر للغایة والتي یبدو فیها بدرجة كبیرة أن یؤدي الحفاظ على )2(
الطالب في وضعه التعلیمي الحالي إلى حدوث إصابة خطیرة لنفسه أو لآلخرین، یجوز 

ة المدرس عن طریق النظام القضائي اختیار مواصلة حرمان الطالب من لمجموع
.ُیتخذ هذا اإلجراء فقط عند رفض اآلباء تغییر الوضع.المدرسة مؤقًتا

:اإلشعار السنوي بهدف تقدیم الخدمات الطبیة للفقراء4270.05
عندما .اصة بالمدارستعتبر مجموعة مدارس وارین كاونتي موفًرا معتمًدا للخدمات الصحیة الخ

یتلقى طالب یحمل بطاقة طبیة عالًجا نطقًیا، أو مهنًیا، أو بدنًیا، أو تقییمات أو غیرها من الخدمات 
الصحیة من خالل خطة تعلیم الفرد الخاصة به، یجوز لألب اختیار تقدیم تفویض خطي إلى 

ومع ذلك، قد .الطالب الطبیةالمقاطعة لطلب مساعدة مادیة مباشرة بشأن هذه الخدمات إلى بطاقة 
یختار األب رفض الحصول على هذه المساعدات الطبیة المقَدمة في أي وقت مع توضیح سبب 

.الرفض في وثیقة موافقة األب على المساعدات الطبیة في مدرسة الطفل

ال تتأثر حقوق الطالب واألب، والخدمات المقدمة من خالل خطة تعلیم الفرد، بأي شكل من 
من المهم أیًضا أن یفهم .كال عن طریق مشاركة المقاطعة في برنامج المساعدات الطبیةاألش

اآلباء أنه لن یتم تقلیل الفوائد التي یحصل علیها الطفل في إطار برنامج المساعدات الطبیة، 
إذا كان لدى طفل بطاقة طبیة، .حیث تقدم المقاطعة المساعدات الطبیة للخدمات المناسبة

وبطاقة تأمین صحیة خاصة أیًضا، فلن تقدم المقاطعة المساعدات الطبیة للخدمات التي 
.توفرها المقاطعة
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سیاسة عدم التسامح وأساس ردود األفعال تجاه سوء سلوك الطالب.4280
اعتمدت مدارس وارین كاونتي عملیة تأدیب تنص على عدم التسامح تجاه أفعال العنصریة 

یسبب انتهاك .عدم التسامح یعني وضع حد وتطبیقه.واألسلحة والمخدرات والكحول والعنف
سیتم .التأدیب اإلحالة التلقائیة للمكتب التي تؤدي إلى عواقب جلیة على سوء سلوك الطالب

بعد تحقیق العاملین في المدرسة، یجوز اتخاذ قرار .التعامل مع كل التهدیدات بالعنف بجدیة
وباإلضافة إلى ذلك، یجوز كتابة تقریر إلى الشرطة، إذا اقتضت .الحرمان المؤقتفوري ب

.الظروف ذلك

وفیما یلي أمثلة على سوء سلوك الطالب وردود األفعال تجاهها؛ على الرغم من استحالة وضع 
ولذلك، ال یقتصر سوء سلوك الطالب وردود األفعال تجاهها .قائمة بكل األمثلة في هذا الصدد

ورد في هذا الدلیل وصف لردود األفعال تجاه .لى تلك األمثلة وردود األفعال الواردة أدناهع
كما ورد وصف لردود األفعال تجاه .انتهاكات سیاسة المقاطعة فیما یتعلق بالكحولیات والمخدرات

بنود رقم لوائح مجلس تعلیم وارین كاونتي في ال(انتهاكات سیاسة المقاطعة فیما یتعلق باألسلحة في 
؛ 09.432؛ 09.431؛ 09.43؛ 09.42811؛ 09.426؛ 09.424؛ 09.42؛ 09.4

).09.438؛ 09.4341

:أساس ردود األفعال تجاه سوء سلوك الطالب4280.01
یجوز تعدیل ردود األفعال تجاه سوء السلوك الطالب بالنسبة إلى المعاقین وفًقا لخطة تعلیم الفرد 

.، عن طریق اللجنة المختصة وكل إجراءات عملیة االستحقاق504أو خطة 

سوء السلوك غیر الخطر من جانب الطالب والذي یعوق أو یتداخل مع إجراءات :المستوى األول4280.02
وعادًة ما یتعامل أحد العاملین بمفرده مع .فظة على نظام الحجرة الدراسیة أو العمل المدرسيالمحا

.هذه السلوكیات أو أحیاًنا یتطلب األمر تدخل عامل مدرسي آخر مساند

:أمثلة)1(
إزعاج حجرة الدراسة؛.أ

التباطؤ عن حجرة الدراسة؛.ب
حاالت ثانویة من عدم االحترام؛.ج
عدم استكمال الواجبات أو تنفیذ التوجیهات على نحو غیر متعمد؛.د
نسخ أعمال طالب آخر؛.هـ 

المقامرة؛.و
أو التمییز؛/المضایقة و.ز
عدم االمتثال لنظام المالبس؛.ر
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:إجراءات ردود األفعال التأدیبیة)2(
الطالب أو یالحظ هناك تدخًال فورًیا من الموظف الذي یشرف على .أ

سوء سلوكه؛
أو اجتماع مع /یتطلب سوء السلوك المتكرر اجتماع المعلم مع األب؛ و.ب

أو المدیر؛/المرشد و
.سیحتفظ الموظف بسجل سلیم ودقیق باإلساءات واإلجراءات التأدیبیة.ج

:أمثلة خیارات ردود األفعال)3(
التوبیخات اللفظیة؛.أ

السلوكیة؛التعهدات .ب
اإلرشاد؛.ج
سحب االمتیازات؛.د

الدراسة تحت المراقبة الحازمة؛.هـ
وساطة النظیر؛.و
تعلیم المهارات االجتماعیة؛.ز
نقاط سوء السلوك؛.ر
االحتجاز؛.ع
االجتماع مع اآلباء؛.غ
برنامج مساعدة الطالب؛.ك
ان المؤقت من أنشطة المدرسة؛الحرم.ل

.سوء السلوك الذي یؤدي تكراره أو خطورته إلى عرقلة مناخ التعلیم بالمدرسة:المستوى الثاني4280.03
تدخل الموظفین  -التي قد تنجم عن استمرار سلوكیات المستوى األول -تتطلب هذه المخالفات

وأیًضا في هذا المستوى .ة لتصحیح الوضععلى المستوى اإلداري بسبب فشل الخیارات التأدیبی
یتم تضمین السلوكیات التي ال تمثل تهدیًدا مباشًرا لصحة اآلخرین وسالمتهم ولكنها تمثل عواقب 

.تعلیمیة خطرة بما یكفي لضرورة اتخاذ إجراءات تصحیحیة من الموظفین اإلداریین

:أمثلة)1(
المعدل؛استمرار سوء سلوك المستوى األول .أ

التباطؤ عن المدرسة؛.ب
الغیاب بدون تصریح؛.ج
استخدام األعذار أو المذكرات المزورة؛.د

السلوك المزعج في حجرة الدراسة؛.هـ
التغیب عن الفصل؛.و
أو تدمیر الملفات أو حذف األعمال من الملفات أو اآلالت؛/تدمیر الممتلكات و.ز
ا أثر یخل ببیئة المدرسة؛عرض أو توزیع المواد التي له.ر
حیازة جهاز تصفح، بما في ذلك الهواتف الخلویة؛.ع
أو التمییز؛/المضایقة و.غ
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:إجراءات ردود األفعال التأدیبیة)2(
إحالة الطالب إلى المدیر التخاذ اإلجراء التأدیبي المناسب؛.أ

األنسب؛ أو المدیر ووضع رد الفعل/اجتماع المدیر مع الطالب و.ب
یتم إبالغ المعلم بإجراء المدیر؛.ج
یجوز للمدیر التشاور مع األب بخصوص سوء سلوك الطالب؛.د

یحتفظ المدیر بسجل سلیم ودقیق لإلساءة واإلجراء التأدیبي؛.هـ

:أمثلة خیارات ردود األفعال)3(
المعلم؛/تغییر الجدول.أ

الیوم المعدل؛.ب
وتعهداته؛خطط السلوك .ج
فترة االختبار االجتماعي؛.د

وساطة النظیر؛.هـ
اإلحالة إلى قسم إداري خارجي؛.و
صف السلوك البدیل؛/مركز التعلیم البدیل الداخلي.ز
اإلرشاد؛.ر
برنامج مساعدة الطالب؛.ع
االحتجاز؛.غ
الحرمان المؤقت؛.ك

لموجهة ضد األشخاص أو الممتلكات ولكن التي ال تشكل عواقبها خطًرا األعمال ا:المستوى الثالث4280.04
قد تنجم هذه األفعال عن استمرار سلوكیات .جسیًما على صحة اآلخرین أو سالمتهم في المدرسة

أو التي یمكن أن تعتبر جنائیة ولكن في أغلب األحیان یمكن التعامل /المستوى األول والثاني و
على الرغم من اعتماد التدابیر التصحیحیة التي یجب .لتأدیبیة في المدرسةمعها من خالل اآللیة ا

أن تتوالها المدرسة، على حجم الموارد المدرسیة إلصالح الوضع على النحو الذي یعود بأفضل 
.فائدة على جمیع الطالب

:أمثلة)1(
الِشجار؛.أ

؛)وفًقا للخطورة(التخریب .ب
السرقة؛.ج
رین؛تهدید اآلخ.د

التحرش الجنسي؛.هـ
استمرار سلوكیات المستوى األول والثاني غیر المعدلة؛.و
أو التمییز؛/المضایقة و.ز
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:إجراءات ردود األفعال التأدیبیة)2(
یقوم المدیر بإجراءات تأدیبیة من خالل التحقیق في المخالفة والتشاور مع .أ

الموظفین بشأن حجم العواقب؛
المدیر مع الطالب ویتشاور مع األب حول سوء سلوك الطالب واإلجراء یجتمع .ب

التأدیبي الناجم عنه؛
یحتفظ المدیر بسجل سلیم ودقیق لإلساءات واإلجراءات التأدیبیة؛.ج

:أمثلة على خیارات ردود األفعال)3(
االستبعاد المؤقت من حجرة الدراسة؛.أ

الوضع في مدرسة بدیلة؛.ب
ن المؤقت؛الحرما.ج
اإلرشاد؛.د

صف السلوك البدیل؛/المدرسة البدیلة الداخلیة.هـ
الطرد؛.و

األفعال التي تسبب في العنف تجاه شخص آخر أو الممتلكات أو التي تخلق تهدیًدا :المستوى الرابع4280.05
هذه األعمال خطیرة جًدا، تعتبر .أو أمن اآلخرین في المدرسة/مباشًرا لعملیات المدارس المنظمة و

حیث تتطلب دائًما إجراءات إداریة، تؤدي إلى الطرد الفوري للطالب من المدرسة، وتدخل سلطات 
.تنفیذ القانون وإجراء یتخذه مجلس التعلیم

:أمثلة)1(
استمرار سلوكیات المستوى األول والثاني والثالث غیر المعدلة؛.أ

االبتزاز؛.ب
بقذف قنابل والتهدیدات األخرى الضارة بالمدارس، وحافالت التهدیدات .ج

وتعتبر هذه اإلساءات .المدارس، والعاملین في المدارس أو عمل المدرسة
جنایات؛

حیازة أو استخدام أسلحة ناریة، أو أسلحة قاتلة أو خطرة أخرى، أو معدات .د
؛)سدس لعبةم:مثل(خطرة، أو أجهزة مدمرة أو مفرقعات أو ما یشابه ذلك 

اإلساءة؛/التعدي.هـ
؛)وفًقا للخطورة(التخریب .و
بیع الممتلكات المسروقة؛/حیازة/سرقة.ز
اإلحراق المتعمد؛.ر
أو المساعدة في بیع أو استالم /أو نقل و/أو بیع و/ال یجوز ألي طالب استخدام و.ع

الخاضعة للرقابة، أو نقل مشروبات كحولیة، أو منبهات، أو مخدرات، أو المواد 
، أو المعدات العقاقیریة غیر الموصوفة )مثل المستنشقات(أو مواد تغییر المزاج 

طبًیا، أو كل ما یشابه أو یحاكي المخدرات أو المواد الخاضعة للرقابة أو مواد 
تغییر المزاج؛

االستخدام غیر الطارئ لنظام إنذار الحریق أو العبث به؛.غ
ملین بالمدرسة بلغة غیر الئقة؛التحدث إلى العا.ك
أو التمییز؛/المضایقة و.ل
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:إجراءات ردود األفعال التأدیبیة)2(
یتحقق المدیر من اإلساءة؛.أ

یتشاور مع الموظف المعني؛ و.ب
.أو اآلباء، واألشخاص اآلخرین المعنیین/یجتمع مع الطالب و.ج

:أمثلة على خیارات ردود األفعال)3(
الحرمان المؤقت؛.أ

مدرسة بدیلة؛.ب
.الطرد.ج

استخدام الكبح البدني.4290
:استخدام الكبح البدني4290.01

یجوز للموظفین استخدام الكبح البدني ضمن نطاق وظیفتهم، حیث قد یكون ذلك مسَبًبا وضرورًیا 
على سالح أو مواد أخرى  لحمایة أنفسهم، والطالب واآلخرین من اإلصابة البدنیة؛ أو للحصول

.خطرة تحت سیطرة طالب، أو لحمایة الممتلكات من الخطر البالغ

:إجراءات العزل والكبح البدني
ستتبع مدارس وارین كاونتي توصیات المجلس بالنسبة لألطفال ذوي االضطرابات السلوكیة بشأن 

.الكبح الجسدي وإجراءات العزل في أماكن المدرسة

یع األطفال الدعم الطبي العقلي والتعلیمي الضروري وكذلك البرامج سیتلقى جم*
.الموضوعة في بیئة آمنة وأكثر انفتاًحا

.ستشدد التدخالت السلوكیة على الوقایة والدعم السلوكي اإلیجابي*

للمدارس مستویات كافیة من الموظفین لتقدیم دعم فّعال إیجابي للطالب، ویجب أن تعّین *
.المدربین على نحو مناسبالموظفین 

تؤمن مدارس وارین كاونتي العامة بوجوب استخدام إجراءات العزل والكبح البدني في *
.أماكن المدرسة فقط عندما تكون سالمة الطالب أو اآلخرین البدنیة في خطر مباشر

علیمي لن یتم استخدام العزل وال الكبح كعقوبة لإلجبار على الطاعة أو كبدیل للدعم الت*
.المناسب

تغییرات الجدول المرتبطة بحالة الطقس.4300
:تغییرات الجدول المرتبطة بحالة الطقس

یتم إخطار محطات .یجوز تعطیل مدارس وارین كاونتي بسبب المواقف المرتبطة بحالة الطقس
مكًنا بین اإلذاعة والتلفزیون الساعة السادسة صباًحا ویتطلب منهم بث اإلعالن كلما كان ذلك م

.الساعة السادسة والثامنة صباًحا، وأیًضا قد یحدث تأخیر ساعة واحدة أو ساعتین في فتح المدارس
ومع ذلك یجوز حضور الطالب إلى مدرستهم في جداولهم الزمنیة المنتظمة، حیث سیكون هناك 

.طاقم عاملین بالمدرسة متاحین لإلشراف علیهم
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ویكون من الضروري .ارس للیوم الدراسي مبكًراقد یسبب الطقس الصعب إنهاء المد
سیقوم المكتب .إخطار الموظفین قبل ساعتین كحد أدنى كي یتم نقل الطالب إلى منازلهم

المركزي بإخطار جمیع المدارس بأي إغالق مبكر قبل إعالن وسائل اإلعالم، والذي سیدلي 
.به المفتش

المدرسة االستماع دائًما بعنایة ألي ترتیبات خاصة أو یجب على آباء األطفال غیر البالغین سن 
.تعطیالت خالل الطقس الصعب

مراكز موارد األسرة وخدمة الشباب.4310
:مراكز موارد األسرة4310.01

تتنوع األنشطة والموارد .تملك العدید من مدارس وارین كاونتي مراكز متاحة لمساعدة اُألسر
لمزید من المعلومات، یرجى االتصال .أو المجتمع/الحتیاجات المدرسة وفي كل موقع وفًقا 

.بمدرستك

لألفراد الذین یشعرون بالظلم من اإلجراءات الناشئة عن الخدمات المقدمة من أي مركز خدمة 4310.02
شباب أو موارد أسرة تابع لمقاطعة وارین، الحق في جلسة استماع لإلصغاء إلیهم، بما في ذلك 

.في االستئناف أمام مجلس األسرة والطفل الحق

الحریة4320
تعتبر المدارس ومجلس تعلیم وارین كاونتي والوكاالت المرتبطة بها أحراًرا في إعداد برنامج أو 4320.01

أولیاء أمر /إنتاج یتعامل مع المواد التي تعتبر ذات أهمیة بالنسبة للجمهور العام، ما لم ُیبلغ آباء
أو صوره، /أو شكله، و/قد ُیذكر اسم الطالب بالكامل أو جزء منه و.ا بخالف ذلكالطالب خطًی

.اإلذاعة/أو صوته في التلفزیون/أو بیانه و/و

معاییر قبول الطالب
السن.4330

:برنامج الثالث واألربع سنوات
المنصوص علیه في سیتم خدمة أي طالب مؤهل للحصول على خدمات التعلیم الخاص على النحو 

.اإلجراءات والسیاسات المعتمدة فیما یتعلق بخدمات األطفال االستثنائیین

:أطفال المرحلة التمهیدیة المهددون بالخطر
أكتوبر أو قبله من السنة الدراسیة الحالیة، والذین  1األطفال البالغة أعمارهم أربع سنوات في 

(هیة المتعلقة بالخدمات المجانیةتتوفر في عائالتهم المبادئ التوجی مجلس تعلیم وارین كاونتي .
09.121 ،09.122(

:أطفال المرحلة التمهیدیة المعاقین
.األطفال البالغة أعمارهم ثالث أو أربع سنوات والذین یعانون من إعاقات أو تأخر في النمو
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:برنامج السنة األولى االبتدائیة4330.03
أكتوبر أو قبله في السنة الدراسیة التي  1في  )5(طفل یكون یوم میالده الخامسیجوز تسجیل أي 

(یطلب التسجیل فیها، في السنة األولى من ریاض األطفال مجلس تعلیم وارین كاونتي.
)09.122؛ 09.121

:برنامج السنة الثانیة االبتدائیة4330.04
أكتوبر أو قبله في السنة الدراسیة التي  1في )6(یجوز تسجیل أي طفل یكون یوم میالده السادس

مجلس تعلیم وارین كاونتي (.یطلب التسجیل فیها، وأتم برنامج ریاض األطفال المعتمد بنجاح
)09.122؛ 09.121

:برنامج الصف السادس4330.05
یجوز تسجیل أي طالب أتم الصفوف الخمسة بنجاح في الصف السادس بشرط استیفاء كل 

األخرى، بما في ذلك لقاح الحصبة والنكاف والحمیراء وفحص طبي عام لتسجیله في  المعاییر
.الصف السادس

:بدیل برنامج الحرمان المؤقت4330.06
یوفر برنامج بدیل الحرمان المؤقت للطالب المحرومین توجیًها سلوكًیا ودعًما أكادیمًیا في بیئة 

سلوكیات التي تعوق عملیة التعلیم في البیئة تعلیم آمنة وذات تحدیات، من أجل الحد من ال
قد یتراوح حضور .تم تصمیم هذا البرنامج للصف السابع من خالل اثني عشر طالب.المدرسیة

تمنح مدرسة الطالب تصدیًقا كامًال بعد .الطالب لبرنامج الدراسة المتقدمة من یوم إلى عشرة أیام
تسمح مدارس وارین كاونتي بحضور .سة المتقدمةإتمام العمل المدرسي بنجاح في برنامج الدرا

.هذا البرنامج بدًال من الحرمان المؤقت خارج المدرسة

الخدمات والمتطلبات الصحیة  .4340
:رقم الضمان االجتماعي/شهادة المیالد4340.01

یة أو عند التسجیل المبدئي في المقاطعة في أي صف، یجب على الطفل تقدیم شهادة میالد أصل
صورة مصدقة من شهادة المیالد أو دلیًال موثوًقا به آخر على هویة الطالب وسنه مع شهادة خطیة 
تشرح عدم إمكانیة استخراج نسخة من شهادة المیالد حتى یتم تسجیل تاریخ ومكان المیالد بدقة في 

(سجل المدرسة )09.21مجلس تعلیم وارین كاونتي .

.جتماعي الخاص بالطفل، ولكنه لیس ضرورًیا عند التسجیل المبدئيُیطلب أیًضا رقم الضمان اال

:التحصین4340.02
یجب عدم تأهیل أي طالب للحضور إلى أي مدرسة من مدارس المقاطعة بدون تقدیم شهادة 

تحصین من والیة كنتاكي أوًال توضح إتمام برنامج التحصین بموجب تشریعات كنتاكي المنقحة 
)09.212؛ 09.211مجلس تعلیم وارین كاونتي (158.035بند رقم 
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:الفحص الطبي4340.03
عند دخول المدرسة ألول مرة في المقاطعة یجب أن یقوم الطالب بتقدیم شهادة من طبیبه بحالته 

البدنیة أو تقدیم سجل صحي من آخر مدرسة حضر إلیها، یبین خضوعه لفحص سلیم خالل الفترة 
(الصحي للوالیةالمنصوص علیها في النظام  )09.211مجلس تعلیم وارین كاونتي .

:فحص النظر4340.04
عند دخول المدرسة ألول مرة في والیة كنتاكي، یجب أن یقوم الطالب بتقدیم سجل فحص نظر من 

أو معلومات إضافیة، یمكن لآلباء االتصال بجمعیة كنتاكي /لالطالع على تعلیمات و.طبیب العیون
أو زیارة الموقع اإللكتروني 3516-875(502)رقم على ال البصریة

(http://www.kyeyes.org/). 2000یتم إعفاء أي طالب ملتحق قبل العام الدراسي-
.، من هذا الطلب2001

:األمراض المعدیة والطفیلیات4340.05
إصابة إذا ُعرفت .ال ُیسمح للطالب المصاب بمرض معِد أو المصاب بالطفیلیات بدخول المدارس

طالب بهذه األمراض أو الطفیلیات، فیجب إرساله إلى المنزل بمجرد إجراء الترتیبات الفوریة 
یجب علیه أن یبقى بعیًدا عن المدرسة حتى یمكن تقدیم أدلة مقنعة .الالزمة مع أبویه أو ولي أمره

ات، یمكن في حالة الطفیلی.من طبیبه أو موظف الصحة بالمقاطعة بعدم إصابته بأي مرض معٍد
لممرضة المدرسة أو من تعینه المدرسة التحقق من أن الطالب غیر موبوء قبل دخوله مرة ثانیة 

(إلى المدرسة )؛ تشریعات كنتاكي المنقحة09.213مجلس تعلیم وارین كاونتي .

النزالء المحددون.4350
من األشخاص المنصوص علیهم أو غیرهم  -إن طالب المدرسة الذین هم النزالء الشرعیین فیها4350.01

یعتبروا نزالء في مدارس وارین كاونتي العامة ولهم الحق في الحصول  -بموجب قانون الوالیة
یتم تصنیف الطالب اآلخرین باعتبارهم غیر نزالء وذلك ألغراض تتعلق .على امتیازاتها

(بالمدرسة )09.12مجلس تعلیم وارین كاونتي .

لب یحضر إلى مدارس وارین كاونتي أن یكون في عیشة مع والدیه أو الوصي یجب على أي طا4350.02
ویجب فرض الوصایة عن طریق المحاكم، وتقدیم نسخة من أوراق الوصایة إلى .الشرعي علیه

.مدیر المدرسة أو مدیر خدمات الطالب

رسوم التعلیم واستردادھا.4360
:رسوم التعلیم4360.01

یجب على جمیع الطالب غیر النزالء المقیمین في المسطحات الخضراء لمجموعة المدارس 
یجوز .العامة، دفع رسوم التعلیم طبًقا لجدول األجور الذي اعتمده مجلس تعلیم وارین كاونتي

(ألطفال موظفي المجلس الحضور بإذن من المجلس بدون دفع رسوم التعلیم مجلس تعلیم .
)03.226، 03.127؛ 09.12وارین كاونتي 

:االسترداد4360.02
یجب استرداد رسوم التعلیم التي دفعها الطالب غیر النزالء على أساس معدل تناسبي مع وقت 

(الحضور إلى مدارس وارین كاونتي العامة )09.124مجلس تعلیم وارین كاونتي .
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كاونتي غیر النزالء الذین یجوز لھم الحضور إلى مدارس وارین.4370
یجوز قبول الطالب غیر النزالء في مدارس وارین كاونتي العامة بموافقة مجلس التعلیم، أو دفع 4370.01

(رسوم التعلیم، أو بأي شرط آخر تنص علیه سیاسة المجلس مجلس تعلیم وارین كاونتي .
09.124(

توافق على التنازل عن متوسط لن یتم قبول الطالب غیر النزالء إال من مجموعات المدارس التي 4370.02
الحضور الیومي للطالب بمجلس تعلیم وارین كاونتي كما هو محدد بموجب قانون والیة كنتاكي 

(للبحث )09.125مجلس تعلیم وارین كاونتي .

.یجب أال یتم قبول الطالب غیر النزیل على حساب أي نزیل شرعي أو باستبعاده4370.03

الحضور، إلزامي.4380
سنة االلتحاق  )16(وستة عشر )6(یجب على جمیع األطفال الذین تتراوح أعمارهم بین ست4380.01

بالمدرسة طبًقا لقانون المدارس اإللزامي بوالیة كنتاكي، وتشریعات كنتاكي المنقحة بند رقم 
(159.030، باستثناء المعفیین بموجب تشریعات كنتاكي المنقحة بند رقم 159.010  مجلس.

)09.122تعلیم وارین كاونتي 

عاًما ویرغب في )18(وثمانیة عشر )16(یجب على أي طالب یتراوح عمره بین ستة عشر 4380.02
إنهاء تعلیمه قبل تخرجه من المدرسة الثانویة أن یجتمع مع مدیر المدرسة، أو من ینوب عنه، في 

یوقع على إذن خطي باالنسحاب  المدرسة التي یحضر إلیها بخصوص هذه المسألة، كما یجب أن
.ولي األمر، أو أي شخص آخر یقیم في الوالیة وله وصایة علیه أو یعتبر مسؤوًال عنه/من األب

)09.122مجلس تعلیم وارین كاونتي (

ال یمكن .یوًما من مغادرة المدرسة )60(یجب أن یقوم الطالب بإخطار المدرسة خطًیا قبل ستین
، وبالتالي یجب أن )16(المدرسي قبل أن یصل إلى عید میالده السادس عشر للطالب إنهاء التعلیم

.یوًما كحد أدنى بعد عید میالده السادس عشر )60(یظل في المدرسة لمدة ستین

)09.123مجلس تعلیم وارین كاونتي (سیاسة الحضور .4390
.المحدد وبشكل منتظمعلى الطالب الحضور إلى المدرسة المسجلین بها في الموعد 4390.01

:التهرب من المدرسة
أیام أو أكثر، فسیعتبر  )3(إذا غاب أو تأخر أي طالب عن المدرسة بدون مبرر صحیح لمدة ثالثة

إذا .دقیقة من الیوم المدرسي تأخًرا )60(یجب اعتبار الغیاب ألقل من ستین.متهرًبا من المدرسة
مرات أو  )6(أو متأخر ست/غائب و(أو أكثر  )2(تم اإلبالغ عن طالب على أن تأخر مرتین

.، فسیتم اعتباره متهرًبا معتاًدا)أكثر بدون مبرر مقبول

الغیاب باإلضافة إلى المعاییر المنصوص علیها في هذه /یجوز لكل مدرسة أن تضع معاییر الغائب
.المدرسةالغیاب الخاصة بمدرستك، اتصل بمدیر /لالطالع على معاییر الغائب.السیاسة
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8صفوف ما قبل االبتدائیة إلى الصف 

:التأخیرات والغیابات المبررة4390.03
:الغیاب أو التأخر المبرر هو الذي قد یتغاضى عنه مدیر المدرسة أو من یعینه، مثل

الموت أو المرض الشدید في أسرة الطالب المقربة منه؛ .1

المرض الشخصي للطالب؛.2

ل الطالب أمام القضاء نتیجة ألمر أو استدعاء أو دعوة للشهادة؛مثو.3

المشاركة في األنشطة المرتبطة بالمدرسة والتي اعتمدها مدیر المدرسة أو من یعینه؛ .4

.ألسباب شرعیة أخرى، وفًقا لما یحدده مدیر المدرسة أو من یعّینه.5

:التأخیرات والغیابات غیر المبررة
تعتبر كل التأخیرات والغیابات األخرى غیر مبررة؛ ویجب أال یتم السماح باألعمال، بما یجب أن 

.في ذلك االختبارات، بالنسبة إلى الغیابات غیر المبررة

:المالحظات المطلوبة
عندما یعود الطالب إلى المدرسة، یجب علیهم إحضار مالحظات موقعة من الوالد أو الطبیب إلى 

، یجوز للمدیر أو المعّین طلب )6(ابتداًء من الغیاب المبرر للیوم السادس.العاممكتب المدیر 
یجب .مرافقة األب للطفل إلى المدرسة، أو في حالة المرض یجوز لألب تقدیم تقریر من الطبیب

.أن یحدد المدیر أو المعّین ما إذا كان الغیاب مبرًرا

12إلى  9الصفوف من 

:أو الغیابات المبررةالتأخیرات 4390.06
:الغیاب أو التأخر المبرر هو الذي قد یتغاضى عنه مدیر المدرسة أو من یعینه، مثل

الموت أو المرض الشدید في أسرة الطالب المقربة منه؛.1

المرض الشخصي للطالب؛ .2

مثول الطالب أمام القضاء نتیجة ألمر أو استدعاء أو دعوة للشهادة؛.3

اختبار رخصة القیادة إذا كان برفقة األب أو ولي األمر وبموافقة المدیر أو المعّین؛.4

التقالید واألعیاد الدینیة؛.5

المشاركة في األنشطة المرتبطة بالمدرسة والتي اعتمدها مدیر المدرسة أو من یعینه؛ .6

اإلجازة العسكریة الموثقة؛.7

أو ولي األمر الذي تم استدعاؤه للخدمة العسكریة؛ سابق لمغادرة األب)1(یوم واحد .8

بعد عودة األب أو ولي األمر من الخدمة العسكریة؛ )1(یوم واحد.9

أیام إلى أب الطالب أو الوصي الفعلي أو  )10(یتم منح إجازة زیارة تصل إلى عشرة.10
الوصي الشرعي، أثناء الخدمة العسكریة المتمركزة خارج البالد؛

ألسباب أخرى حسنة النیة، وفًقا لما یحدده مدیر المدرسة أو من یعّینه، فإن الرحالت قد .11
.تكون بمثابة فرص تحسین تعلیمیة
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:التأخیرات والغیابات غیر المبررة4390.07
یجب أن تعتبر كل التأخیرات والغیابات األخرى غیر مبررة؛ ویجب أال یتم السماح باألعمال، بما 

.تبارات، بالنسبة إلى الغیابات غیر المبررةفي ذلك االخ

:المالحظات المطلوبة4390.08
عندما یعود الطالب إلى المدرسة، یجب علیهم إحضار مالحظات موقعة من الوالد أو الطبیب إلى 

، یجوز للمدیر أو المعّین طلب مرافقة األب )6(ابتداًء من الغیاب للیوم السادس.مكتب المدیر العام
یجب أن یحدد .ل إلى المدرسة، أو في حالة المرض یجوز لألب تقدیم تقریر من الطبیبللطف

.المدیر أو المعّین ما إذا كان الغیاب مبرًرا

المستوفین للتوجیهات المعتمدة للتأهیل لخدمات المدرسة الممتدة وأولئك  -یجب حضور الطالب4390.14
تنطبق أیًضا .ي الموعد المحدد إلى المدرسة المسجلین بهابانتظام ف -المحددون لتلقي هذه الخدمات

أحكام سیاسة الحضور التي اعتمدها المجلس للیوم الدراسي المنتظم على الطالب المسجلین في 
.أنشطة خدمات المدرسة الممتدة مثل، التعلیم بعد انتهاء فترة المدرسة أو المدرسة الصیفیة

:تركةاألنشطة المنهجیة المش4390.15
یجوز للطالب المشاركة في األنشطة المنهجیة المشتركة ویتم محاسبتهم على الحضور خالل الیوم 

.الدراسي التعلیمي، بشرط أن یوافق المدیر أو من یعّینه مسبًقا على الجدولة الزمنیة لألنشطة
ات طبیعة تعلیمیة ویجب أال ُتمنح الموافقة إال عندما تكون الرحالت واألنشطة المنهجیة المشتركة ذ

ومرتبطة ارتباًطا مباشًرا ببرنامج التعلیم، ومجدولة زمنًیا لخفض الغیابات من التعلیم في حجرة 
.الدراسة

:المسابقات اإلقلیمیة ومسابقات الوالیة4390.16
المشاركین كأعضاء من الفریق الریاضي المدرسي الذي  -یجب احتساب وتسجیل حضور الطالب

المدرسة، والذین یتنافسون في المسابقات اإلقلیمیة أو مسابقات الوالیة التي أقرها مجلس ترعاه 
تعلیم كنتاكي أو الرابطة الریاضیة لمدراس كنتاكي الثانویة، التي تقام فعالیاتها في یوم دراسي 

طالب لكل  )2(إلى المدرسة في تاریخ أو تواریخ المنافسة، لمدة أقصاها یومین -مجدول بانتظام
.وُیتوقع من الطالب إكمال أي مهام فاتتهم في تاریخ أو تواریخ المنافسة.في السنة الدراسیة
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التسجیل، والترقیة، والتحویالت، والتقاریر، والتصنیف

التسجیل.4400
االسم، وتاریخ القبول، :في تسجیل الطالب، ستعرض السجالت بیانات الطالب على النحو التالي4400.01

ویوم وشهر وسنة المیالد، ومحل اإلقامة، ومحل إقامة األب أو ولي األمر، ووظیفة األب أو ولي 
ویجب أن یقدم اآلباء أو أولیاء األمور دلیًال موثًقا .األمر، تاریخ ونوع مغادرة المدرسة السابقة

.ورسمًیا على تاریخ المیالد، والتحصینات، والصحة، كما هو محدد

الترقیة.4410
یجب أن یقوم المدیر بالترقیات في التعلیم األساسي بتوصیة من المعلم أو امتثاًال للوائح التنظیمیة 4410.01

(6إلى  4للبرنامج االبتدائي والصفوف من  )08.22سیاسة مجلس تعلیم وارین كاونتي .

(تحت إشراف المدیر)8-7(تتم الترقیات في الصفوف الوسطى 4410.02 س تعلیم وارین سیاسة مجل.
)08.22كاونتي 

تتحدد .تحت إشراف المدیر)12-9الصفوف (یجب أن تتم الترقیات في مستوى المدارس الثانویة 4410.03
(الترقیة بناًء على عدد النقاط المكتسبة )08.22سیاسة مجلس تعلیم وارین كاونتي .

)08.113مجلس تعلیم وارین كاونتي  سیاسة(التخرج والسیاسات ذات الصلة /متطلبات الترقیة.4420
یجب اعتبار التخرج إتماًما لمتطلبات برنامج الدراسات المحددة في إعالن مجلس تعلیم وارین 4420.01

كاونتي الحالي المعتمد لبرنامج الدراسات والدبلومات لمدارس وارین كاونتي الثانویة في 
.السنة الحالیة

.حفالت التخرج حتى یتم استیفاء كل متطلبات التخرج یجب أال یشترك الطالب في4420.02

یجب أن یتبع كل الطالب متطلبات الوحدة على النحو المنصوص علیه في دلیل برنامج الدراسات 4420.03
باإلضافة إلى ذلك، یجب أن یلتزم الطالب باللوائح التنظیمیة لإلدارة التعلیمیة .والدبلومات

.بالوالیة

لمدرسة التي تعمل بست فترات في الیوم، یجب على الطالب الحصول على ما ال یقل عن في ا4420.04
نقطة دراسیة إلى جانب كل متطلبات الوالیة والمتطلبات المحلیة األخرى من  )22(اثنین وعشرین

.أجل التخرج من المدرسة الثانویة الموجودة في المقاطعة

الب الحصول على عدد من النقاط الدراسیة التي سوف تتطلب مدارس المقاطعة البدیلة من الط
.تطلبها مدرسة وارین كاونتي الراسلة

یشتمل الحد األدنى لمتطلبات التخرج الخاصة بالمدارس التي تعمل بست فترات في الیوم على ما 
أربع نقاط دراسیة للریاضیات، أربع نقاط دراسیة لإلنجلیزیة، وثالث نقاط للدراسات :یلي

یة، ونقطة واحدة للصحة والتربیة البدنیة، ونقطة للفنون البصریة واألدائیة، وست نقاط االجتماع
.دراسیة اختیاریة
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أو متطلبات المجلس المتعلقة بالتعلیم ما /أو متطلبات الوالیة، و/استناًدا إلى المتطلبات المحلیة، و
سیحتاجها الطالب لتحدید بعد الثانوي، یحدد مجلس المدرسة الصفوف األساسیة والمرتبطة التي 

.متطلبات االلتحاق بالدبلومة التي یختاروها

یجب أن یستند تحدید .یجب أن یختار الطالب الحصول على دبلومة مدرسیة أو دبلومة أكادیمیة
یجب اختیار المقرر التعلیمي .أو أهدافه المهنیة/المقرر التعلیمي إلى أهداف الطالب األكادیمیة و

أو /وسیتم إرشاد الطالب إلى المقررات التي تتفق مع أهدافه األكادیمیة و.اساتمن برنامج الدر
وسینظر في األداء السابق، وتوصیة المعلم، واختیار الطالب، والبیانات التي قدمها األب .المهنیة

.عند تحدید المقرر التعلیمي

عاًما  21یة ممن تقل أعمارهم عن یجوز السماح للطالب المسجلین حالًیا في المدرسة الثانو4420.05
وحدات للحصول على نقاط دراسیة بدیلة، بشرط أن تعمل النقاط الدراسیة البدیلة على  )3(بثالث

سنوات دراسیة عن طریق  )4(، أي أربع)8(تمكین الطالب من إكمال الفصول الدراسیة الثمانیة
ون النقاط الدراسیة البدیلة عبارة عن أي یجب أن تك.السماح لهم بتجمیع النقاط الدراسیة الضائعة

شيء یعادل عدد الساعات المعتمدة التي یتلقاها الطالب، عن طریق مدرسة بدیلة معتمدة والبرامج 
یجوز الحصول على نقاط دراسیة بدیلة بناًء على موافقة من .الظاهریة، أو البرامج الجامعیة

لنقاط الدراسیة البدیلة محل النقاط الدراسیة ال یجوز أن تحل ا.مدیر المبنى أو بتوصیة منه
.للسنة الدراسیة العادیة الناتجة عن التخرج المتسارع

سیتم قبول تخرج الطالب المحوَّل من مدرسة ثانویة أخرى معتمدة إلى مدارس وارین كاونتي 4420.06
.الثانویة خالل سنة التخرج، في حالة استیفاء كل متطلبات التخرج في مدارس وارین كاونتي

ومع ذلك، ال بد من إتمام النقاط الدراسیة أو الحصول علیها أثناء التسجیل والحضور إلى مدارس 
.رین كاونتي الثانویةوا

:التحویل من المدارس غیر المعتمدة
أو نسبة أعلى %70للحصول على نقاط دراسیة لمقرر تعلیمي، یجب أن یحقق الطالب .1

للربع األول في فصل ذي مستوى أعلى؛
أو النقاط الدراسیة إلكمال متطلبات الدبلومة وألغراض التوثیق /سیتم استخدام الدرجات و.2

رسمي، وذلك بعد التحقق من صحتها؛ال
أو النقاط الدراسیة الممنوحة من المدارس غیر المعتمدة /لن یتم استخدام الدرجات و.3

ألغراض حساب متوسط درجات الطالب، أو التصنیف في حجرة الدراسة، أو درجات 
.الشرف، أو الِمنح

تلبي المتطلبات على النحو الموصوف  یجب منح كل الطالب الدبلومات أو الشهادات التي4420.07
والمنصوص علیه في دلیل برنامج الدراسات والدبلومات الحالي المعتمد في السنة نفسها التي دخل 

.فیها الطالب الصف التاسع

یجب تسجیل طالب المدرسة الثانویة في أربع وحدات عمل على األقل لیتم تصنیفهم كطالب 4420.08
.في أقل من أربع وحدات عمل لموافقة مدیر المدرسة یخضع التسجیل.متفرغین
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.یجب مشاركة جمیع الخریجین في ممارسات التخرج، إال إذا اقتضت الظروف أن یعفیهم المدیر4420.09

للمدیر الحق في منع أي طالب في صف التخرج من امتیاز المشاركة في ممارسات التخرج، على 4420.10
.مشرف المدارس، إذا كان سلوكه سیشوه سمعة فصل التخرج أو المدرسةأن یكون ذلك بموافقة 

الصف :تعتبر متطلبات وضع الدرجات في المدارس التي تعمل بست فترات في الیوم هي4420.11
، وفي سنة التخرج )نقطة دراسیة 11(، وفي الصف قبل األخیر )نقاط دراسیة 5(الثاني الثانوي 

).نقطة دراسیة 16(

:تعریف وحدة النقاط الدراسیة في المدرسة الثانویة4420.12
یجب منح نقطة دراسیة للوحدة الواحدة لكل الطالب المسجلین في المدرسة الثانویة الذین .أ

أتموا دراسة المقررات التي تعادل فترة كاملة لكل یوم، وخمسة أیام في األسبوع، للفصل 
یتم منح الطالب الذین أكملوا جزًءا من مقرر النقاط یجب أال .الدراسي التعلیمي المحدد

.الدراسیة الكلي نقاًطا دراسیة جزئیة
یجب منح نصف وحدة لكل الطالب المسجلین في المدرسة الثانویة الذین أتموا دراسة .ب

المقررات كما ینبغي والتي تعادل فترة كاملة واحدة في یوم من یومین ونصف كحد أدنى 
صل الدراسي التعلیمي المحدد، أو التي تعادل فترة كاملة واحدة في یوم في األسبوع للف

.من خمسة أیام في األسبوع كحد أدنى للفصل الدراسي الواحد المنتظم من السنة
ال یجوز ألي طالب الحصول على ساعات معتمدة في أي مادة، حتى یكون مؤهًال .ج

الحصول على نقطة دراسیة في اللغة یجوز :لتصنیف الصف التاسع مع االستثناء التالي
ال یجوز .، واألحیاء، والهندسة، في المرحلة المتوسطة بالمدرسة1األجنبیة والجبر 

استخدام الدرجات النهائیة التي حصل علیها الطالب في حساب متوسط نقاط المرحلة 
.الثانویة بالمدرسة

:استثناء سیاسة التخرج
وسیقوم .رج كتابًة في مكتب مدیر المدرسة والمشرف الثانويیتم تقدیم استثناءات سیاسة التخ

یجب أن یتحمل الطالب .المشرف الثانوي بتقدیم توصیاته إلى المفتش ومجلس التعلیم للنظر فیها
وأسرته مسؤولیة تحددي سبب اإلعاقة أو الصعوبات غیر العادیة حتى یتم السماح بحدوث استثناء 

.ءاتهلسیاسة التخرج المعتمدة وإجرا

ویقوم المشرف العام على المدارس باإلخطار بالموافقة أو الرفض ویرسله إلى الطالب بعد صدور 
.قرار من مجلس تعلیم وارین كاونتي

یعني كبر السن تجاوز الشباب لسن الخدمة اإلجباریة  -الطالب المعاقین /الخروج بسبب كبر السن
في مدارس وارین كاونتي العامة، ).عشرین عاًمابلوغ واحد و(للتعلیم العام المناسب المجاني 

.21یتزامن وقف هذه الخدمات مع بلوغ الطالب سن 
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:الدرجات المرجحة
من منطلق إطار سیاسة المقاطعة، سیتم النظر في تفاصیل نظام الدرجات المرجحة على أنها مسألة 

لمدارس الثانویة بالمقاطعة إلى یتم تحویل كل الدرجات المكتسبة في ا.داخلیة تعامل معها المدرسة
أي طالب یحقق متوسط نقاط یساوي .نطاق من أربع نقاط ألغراض التوظیف بعد المرحلة الثانویة

سواء في النطاق المرجح أو غیر المرجح، سیتم إدراجه في لوحة الشرف، وإذا حصل  3.5
االعتراف بتحقیق هؤالء طالبان أو أكثر على نفس العدد من الدرجات المرجحة في الفصل، فسیتم 

.الطالب للتصنیف نفسه في حجرة الدراسة

:سیاسة حقائب العمل4420.16
الكتابة لدى /یتعین على كل مدیر مبنى ومن یعینه وضع خطة ضمان تطور جمیع حقائب العمل

اله من یتم نقل الحقیبة مع الطالب أثناء انتق.ویشمل ذلك الطالب في جمیع الصفوف.جمیع الطالب
یجب على مدیر المدرسة أو من یعینه مراقبة مجلدات العمل .مستوى أو صف إلى الذي یلیه

الكتابة الستكمال كتابة القطع /یجب على المدرسة وضع إجراءات حقیبة العمل.للطالب المنقولین
.أو صف/في كل مستوى و

إسقاط مقرر/تغییرات حجرة الدراسة.4440
یجوز لطالب المدارس الثانویة االنتقال من حجرة دراسة إلى أخرى في غضون أسبوعین اثنین 4440.01

)2) .بعد بدایة الفصل الدراسي، وذلك عقب الحصول على موافقة المدیر)أیام دراسیة 10)

ال ُیسمح ألي طالب بإسقاط مقرر أو إجراء تغییر في جدوله بعد عشرة أیام دراسیة من 4440.02
بالنسبة إلى إسقاط عن أي فصل دراسي بعد األیام العشرة .ون موافقة مدیر المدرسةد

سیتم تسجیل درجة الرسوب .المذكورة في الربع، سیتم تسجیل درجة الرسوب في هذا الربع
لذلك الربع في النسخة الرسمیة المكتوبة للطالب، وسیتم استخدامها في حساب متوسط 

.درجات الطالب

التحویالت.4450
تتم تحویالت الطالب بین المدارس في المقاطعة تحت إشراف مدیر خدمات الطالب، وذلك رهًنا 4450.01

(بموافقة المفتش )09.111مجلس تعلیم وارین كاونتي .

التقاریر.4460
النماذج  لطالب المدارس عبریقوم المعلمون بإعداد تقاریر الحضور، والسلوك، والمنحة الدراسیة4460.01

وتحال هذه التقاریر إلى األب من خالل الطالب في كل ربع، ویجب .المعتمدة من مفتش المدارس
إعادتها فوًرا إلى المدرسة مصحوبة بتوقیع األب أو ولي األمر، باستثناء التقریر النهائي، الذي 

.یجب على األب إرجاعه بنفسه
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التصنیف.4470
یقع على عاتق مدیر المدرسة ومعلمیها تصنیف درجات الطالب أو فصولهم الدراسیة، 4470.01

وجمیع األمور المتعلقة بامتحاناتهم، واختباراتهم، وترقیاتهم، وتصنیفهم، وذلك رهًنا بتوجیه 
.من مفتش المدارس

WCBE(سیاسة عدم الحصول على رخصة قیادة في حالة الرسوب .4480 09.4294(
والذین أصبحوا ضعاًفا من الناحیة  -عاًما 17أو  16یتم اإلبالغ عن الطالب ممن هم في سن س 

إلى وزارة النقل والمواصالت، فیما یتعلق برخصة القیادة من  -األكادیمیة أو قصروا في الحضور
.أجل سحب أو إلغاء امتیاز القیادة

:سیتم اعتبار الطالب ضعیًفا من الناحیة األكادیمیة في الحاالت التالیة
فترات في الیوم، ویرسب في مقررین أو أكثر من  )7(طالب یحضر إلى المدرسة سبع.أ

.مقررات الفصل الدراسي
طالب یحضر إلى المدرسة ست فترات في الیوم، ویرسب في مقررین أو أكثر من .ب

.الدراسيمقررات الفصل 

:سیتم اعتبار الطالب مقصًرا في الحضور عند
.التسرب من المدرسة.أ

وهذا یشمل أي غیابات .غیابات عن الفصل الدراسي السابق بدون عذر)9(تراكم تسعة .ب
.بسبب الحرمان المؤقت

قبل التقدم بطلب للحصول على رخصة قیادة، یجب على الطالب الحصول على استمارة
یتم التحقق بواسطة هذا النموذج من .االمتثال في المدرسة من مكتب اإلرشاد بالمدرسة التحقق من

إذا كان الطالب غیر ملتزًما، فلن .أن الطالب وضع مناسب حالًیا من الناحیة األكادیمیة والحضور
إعادة التقدم بالطلب حتى نهایة الفصل الدراسي التالي الذي یستوفي فیه الطالب یتمكن من

سیتم اإلبالغ عن الطالب ممن أصبحوا غیر ملتزمین .تطلبات األكادیمیة ومتطلبات الحضورالم
ألسباب أكادیمیة أو ألسباب متعلقة بالحضور بعد حصولهم على رخصة قیادة إلى وزارة النقل 

.والمواصالت وسیتم سحب رخصة القیادة منهم

)09.11مجلس تعلیم وارین كاونتي (المقاطعات التي یحضر منھا الطالب إلى المدرسة .4490
من المرحلة التمهیدیة إلى (مدرسة ابتدائیة  13یشتمل نظام مدارس وارین كاونتي العامة على 4490.01

الصف (، وأربع مدارس ثانویة متفوقة )8-7الصف (، وأربع مدارس متوسطة )الصف السادس
، وتعلیم للمقعدین، "جي إي أو"یمیة ، ومركز الرعایة النهاریة، وأكادیمیة جاكسون، وأكاد)9-12

ألفاتون، بریاروود، :المدارس االبتدائیة هي كاآلتي.ومدرسة ثانویة ظاهریة، وبرنامج منزلي
بریستو، كمبرالند ترایس، لوست ریفر، ناتشر، وارین الشمالیة، أوكالند، بالنو، ریتشاردسفیللي، 

دراكس كریك میدل، هنري إف موس میدیل، المدارس المتوسطة هي .روكفیلد، وارین إللیمنتري
المدارس الثانویة هي جرینوود هاي، ساوث وارین .ساوث وارین میدل، وارین إیست میدیل

تعتبر مدرسة بولین جرین أریا المهنیة جزًءا من .هاي، وارین سنترال هاي، وارین إیست هاي
برسبیتیریان هوم فور تشیلدرن كما یتم توفیر خدمات تعلیمیة في بیلیوود .المدارس الثانویة

سیحضر الطالب المعاقون إلى فصول الدراسة في .وریفیندل بیهیفیورال هیلث سیرفیسیس
.المدرسة الموجودة في المقاطعة حسبما یتناسب مع احتیاجات الطالب الفردیة
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یتم منح موافقة یجب على الطالب الذین یقیمون داخل حدود المدرسة الحضور إلى المدرسة، ما لم 4490.02
(خاصة بناء على طلب مكتوب من األب أو ولي األمر إلى المفتش سیتم وضع عالمة المناطق .

یجوز مراجعة هذه ).المحددة التي تخدمها كل مدرسة على الخارطة في مكتب اإلدارة المركزیة
 المقاطعات من وقت آلخر من قبل المجلس من أجل تحقیق االستفادة القصوى من المرافق

.المدرسیة

عند انتقال العائالت من مقاطعة كان یحضر فیها أبناؤهم إلى مقاطعة أخرى، یجوز للطالب التقدم 4490.03
دون (بطلب إلى المجلس للسماح له بإتمام العام الدراسي في مدرسة أخرى تابعة للمقاطعة الجدیدة 

طالب في المدرسة الجدیدة في السنة التالیة، یجب تسجیل ال).أي تكلفة أو خدمة من المجلس
.القریبة من منزله أو الحصول على إذن قانوني على أساس سنوي للبقاء في تلك المدرسة

یتم تعیین حضور جمیع الطالب حسب موقعهم الجغرافي ویجب علیهم الحضور إلى المدرسة 4490.04
ة ألسباب نفسیة أو جسدیة، وُیقدم أي طلب لتغییر تعیین المدرس.المعینة للمنطقة التي یقیمون فیها

:أو تعلیمیة تلبي معیاًرا واحًدا أو أكثر من المعاییر المذكورة أدناه

یجب تأكید األسباب الجسدیة من قبل طبیب في توصیة رسمیة، والتي یجب أن تكون )1(
محددة بحیث یذكر األسباب التي تجعل المدرسة التي ذكرها أفضل من المدرسة المحال 

الب؛إلیها الط
تأكید األسباب النفسیة أو العاطفیة من قبل طبیب بشري، أو طبیب نفسي، أشرف على )2(

حالة الطالب أو كان تحت رعایته والذي یتولى تقدیم بیان مفصل بشأن األسباب النفسیة أو 
العاطفیة والتي تجعل المدرسة التي ذكرها أفضل من المدرسة المحال إلیها الطالب؛

د حاجة تعلیمیة معینة لدى الطالب بسبب اإلعاقة ویؤكدها موظفون محترفون عند وجو)3(
تابعون لنظام المدرسة، یمكن تعیین الطالب من قبل لجنة القبول والتسریح إلى مدرسة 

.أخرى غیر المدرسة الموضوعة له في األساس

الرسوم.4500
یحتفظ مجلس تعلیم وارین كاونتي لنفسه بحق فرض رسوم عند الضرورة لغرض شراء اللوازم  4500.01

.المدرسیة والمواد والمعدات التي یستخدمها الطالب المسجلین في نظام مدارس وارین كاونتي
)09.15مجلس تعلیم وارین كاونتي (

لرسوم المفروضة لشراء مالبس شخصیة یجب الحصول على موافقة مسبقة من المفتش بشأن ا4500.02
(أو آالت موسیقیة أو غیرها من المواد التعلیمیة، والتي ستصبح ملًكا للطالب مجلس تعلیم .

)09.15وارین كاونتي 

یجوز فرض رسوم على القبول والنقل لبرامج اإلثراء الثقافي، أو الرحالت المیدانیة، أو أنشطة 4500.03
:ا للشروط التالیةالمناهج المختلطة وفًق

أن تكون المشاركة الطوعیة ولیست ضروریة لتلبیة احتیاجات أي مقرر دراسي؛.أ
زیارات حدائق الحیوان، :أن یكون النشاط من النوع الذي أذن به مجلس التعلیم، مثل.ب

والمسارح، والمعارض، ومبنى البرلمان األمریكي ومعبد بارثینون في ناشفیل 
بوالیة تنیسي؛
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أن یكون النشاط قد وافق علیه المفتش على أنه نشاط مؤهِّل؛.ج
أن یكون البرنامج أو الرحلة ألسباب أخرى غیر النشاط الریاضي؛ و.د

.أن تكون المدرسة قد رتبت إلرجاع الرسوم إلى الطالب الذین لم یتمكنوا من المشاركة.هـ
)09.15مجلس تعلیم وارین كاونتي (

:الكتب المدرسیة4500.04
یجوز إلزام طالب المدرسة الثانویة بدفع رسوم استئجار الكتب المدرسیة لكل مقرر مدته فصلین 

یجوز إصدار كتب مجانیة للطالب .دراسیین والذي یتطلب استخدام الكتب المدرسیة األساسیة
.سعار المخفضة والمجانیةالذین تأهلوا في إطار المبادئ التوجیهیة الموضوعة للوجبات ذات األ

التماس الطالب.4510
یجب أال ُیقدم أي التماس أو مقابلة مع الطالب، أثناء كونهم تحت والیة المدارس دون موافقة 4510.01

.المفتش

یتعین على سلطات المدرسة أال تزود أي منظمة خارجیة أو أي شخص ال ینتمي إلى المدرسة بأي 4510.02
.قوائم الطالب دون موافقة المفتشقائمة من 

یجب حصول جمیع المشاریع التي تنطوي على جمع األموال من الطالب على موافقة مسبقة من 4510.03
.158.290ویجب امتثال أي من تلك المشاریع أو كلها مع تشریعات كنتاكي المنقحة .المجلس

)09.33مجلس تعلیم وارین كاونتي (

القوىألعاب .4520
یجب أن یحافظ أي طالب یمثل المدرسة الثانویة في ألعاب القوى على المتوسط المدرسي الذي 4520.01

تتطلبه جمعیة ألعاب القوى في المدارس الثانویة بكنتاكي، وكذلك جمیع اللوائح التنظیمیة المحلیة 
(التي یجوز لمدیر المدرسة أو المجلس تطبیقها )09.313;09.31ي مجلس تعلیم وارین كاونت.

التأمین ضد الحوادث.4530
یجب التأمین على جمیع الطالب المشاركین في المسابقات الریاضیة بین المدارس ببولیصة تأمین 4530.01

من اآلباء أو أولیاء األمور ما لم یقم المجلس بإخطار األب أو ولي األمر بأن المجلس یقدم تأمیًنا 
لن یتحمل المجلس مسؤولیة الرسوم الطبیة التي ال تشملها .لریاضيطبًیا على هذا الطالب ا
(بولیصة التأمین الطبي .)المجلس ال یمول أي برنامج عام للتأمین ضد الحوادث للطالب.

)09.312;09.23مجلس تعلیم وارین كاونتي (

:متطلبات التأمین ضد حوادث كرة القدم بالمدارس الثانویة4530.02
11و 10خطة كرة قدم للمدارس الثانویة لجمیع الطالب المشاركین من الصفوف یجب توُفر 

(دون استثناء عبر المقاطعة أو التغطیة بموجب بولیصة األب 12و وهذا یشمل الطالب في .
.)12-10أثناء التدریب أو المنافسة مع الطالب من الصف  9و 8و 7الصفوف 



47

المشاركة وفًقا لتغطیة الخطة المعروضة عبر  9و8و  7یجوز للطالب المشاركین من الصفوف 
یمكن أن تكون الخطة المقدمة عبر المقاطعة إما خطة .تغطیة المقاطعة أو وفًقا لبولیصة األب

ال یستطیع ".ساعة 24الممارسة على مدار "أو خطة "الممارسة خالل وقت المدرسة فقط"
الممارسة "ضمن خطة  12و 11و 10الطالب أن یتدرب أو یتنافس مع طالب في الصفوف 

.ساعة 24الممارسة على مدار "أو خطة "خالل وقت المدرسة فقط

.لن ُیسمح للطالب باالحتكاك أو المشاركة في التدریب دون وجود تغطیة تأمینیة

الشركة التي نویة فعالة إال من وقت استالملن تكون التغطیة في إطار خطة كرة القدم للمدارس الثا
.تعاقد معها المجلس بعد عملیة مزایدة للقسط التأمیني

)قانون الخصوصیة والحقوق التعلیمیة لألسرة ونظام العثور على األطفال(سجالت الطالب .4540
)09.14مجلس تعلیم وارین كاونتي (

 أولیاء األمور والطالب الذین)FERPA(یمنح قانون الخصوصیة والحقوق التعلیمیة لألسرة 
حقوًقا معینة فیما یتعلق بسجالت الطالب )الطالب المؤهلین(تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر 

الخصوصیة "تسري هذه الحقوق علي جمیع سجالت التعلیم بالمثل، وال یمیز قانون .التعلیمیة
الحقوق .بین سجالت الطالب المعاقین وسجالت الطالب اآلخرین"والحقوق التعلیمیة لألسرة

:ة إلى اآلباء والطالب المؤهلین هيالممنوح

:الحق في فحص السجالت4540.01
یوًما بدایةًً  45أولیاء األمور فحص سجالت الطالب التعلیمیة ومراجعتها في غضون /یمكن لآلباء

أولیاء األمور أو الطالب /یجب علي اآلباء.من الیوم الذي تستقبل فیه المقاطعة طلًبا للوصول
سوف .تقدیم طلب مكتوب إلى مدیر المدرسة یحدد السجالت التي یرغبون في فحصهاالمؤهلین 

یتخذ المدیر الترتیبات الالزمة للوصول وإخطار الوالد أو الطالب المؤهل بالوقت والمكان الذین 
.یمكن فیهما فحص السجالت

طة بطفله ستفترض مجموعة مدارس وارین كاونتي أن لألب الحق في مراجعة السجالت المرتب
.ومراجعتها، ما لم ُیقدم للمقاطعة أمر محكمة، ینص علي أن األب ال یتمتع بسلطة قانونیة

:تحریر المعلومات4540.02
األوصیاء علي الكشف عن المعلومات الشخصیة الواردة في السجالت التعلیمیة /قد یوافق اآلباء

حصول على موافقة، إلي الحد الذي للطالب ویجوز للمقاطعة الكشف عن هذه المعلومات دون ال
.یجعل قانون الخصوصیة والحقوق التعلیمیة لألسرة یجیز الكشف دون موافقة

هناك استثناء واحد یسمح بالكشف دون موافقة أال وهو الكشف عن مسؤولین في المدارس ممن 
ل، أو یعتبر مسؤول المدرسة هو شخص توظفه المقاطعة كمسؤو.لدیهم مصالح تعلیمیة مشروعة

؛ أو )بما في ذلك الطاقم الطبي أو الصحي(مشرف، أو مدرب، أو أحد أعضاء موظفي الدعم 
شخص یعمل في مجلس المدرسة؛ أو شخص أو شركة تعاقدت معها المقاطعة لتنفیذ مهمة خاصة 

؛ أو أب أو طالب یعمل في لجنة رسمیة، مثل )كمحامي أو مدقق، أو مستشار طبي، أو معاِلج(
.یة أو لجنة تظلم، أو مساعدة مسؤول مدرسة أخر في أداء مهامهلجنة تأدیب
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یتمتع مسؤول المدرسة بنفوذ تعلیمي مشروع، إذا كان المسؤول بحاجة إلي مراجعة سجل تعلیمي 
تكشف المقاطعة عن سجالت التعلیم دون موافقة المسؤولین في .من أجل تنفیذ مسؤولیته المهنیة

قد یحصل .والتي یسعي فیها الطالب أو ینوي االلتحاق بهامدرسة أخري أو مجموعة مدارس 
معلومات الدلیل هي المعلومات الواردة .اآلباء، بناء علي طلبهم، علي نسخة من السجالت المًُرسلة

قد .في السجل التعلیمي والتي ال تعد ضارة أو اختراًقا للخصوصیة بوجه عام إذا تم الكشف عنها
وسائل اإلعالم، أو المنظمات الریاضیة، أو المنح الدراسیة أو لجان  یتم نشر هذه المعلومات في

.االلتحاق بالكلیة، أو المؤسسات الرسمیة التي تحتاج إلى بیانات مرتبطة بأنشطة مساعدة الطالب
ولكن ال تقتصر علي اسم الطالب، وعنوانه، وقائمة الهاتف، وتاریخ "معلومات الدلیل"تشتمل 

ت الدراسة الرئیسة، والمشاركة في ریاضات وأنشطة معترف بها رسمًیا، ومكان المیالد ومجاال
ووزن أعضاء الفرق الریاضیة وطولهم، وتواریخ الحضور، والدرجات والجوائز المستلمة، 

بإمكان األب، أو ولي األمر، أو الطالب .وأحدث وكالة تعلیمیة أو مؤسسة سابقة تم االشتراك بها
یجب أن یكون الطلب .لب كل أو جزء من معلومات الدلیل المحجوبةالمؤهل والمقید حالًیا، ط

على وجه .یوًما بعد نشر هذا اإلخطار 30مكتوًبا إلي مدیر مدرسة طفلك، في غضون 
الخصوص، یجب أن ینص الطلب المكتوب على المعلومات التي قد ال یمكن تصنیفها باعتبارها 

.معلومات الدلیل

ظم سجالت المدرسة، وأن یكون مدیر خدمات الطالب هو منظم یجب أن یكون المدیر هو من
قد ُیعین المدیر مسؤوًال أخر في المدرسة ألداء مهام منظم السجالت .سجالت مكتب المجلس

.نیابة عنه

:تعدیل السجل4540.03
إذا قررت المقاطعة عدم تعدیل السجل طبًقا لطلب األب أو الطالب المؤهل، فإنها سوف تخطر 

األب أو الطالب المؤهل بالقرار وتقدم النصح لهم بشأن حقهم في جلسة استماع تتعلق بطلب 
وسیتم توفیر معلومات إضافیة تتعلق بإجراءات االستماع إلي األب أو الطالب المؤهل .التعدیل

.إخطارهم بحقهم في جلسة االستماععند 

):IDEA(حفظ سجالت الطالب المعاقین 4540.04
بالنسبة إلى الطالب الذین تم تأهیلهم للحصول علي خدمات التعلیم الخاص، سیتم إتالف سجالتهم 

التعلیمیة بناًء علي طلب األب عندما لم یعد لدیهم حاجة لتوفیر تلك البرامج والخدمات التعلیمیة 
سوف ُتتلف مجموعة مدارس وارین كاونتي السجالت ).أي بعد ثالث سنوات من توقف الخدمات(

التعلیمیة للطفل أو الشاب دون طلب من األب بعد إجراءات تعدیالت على السجالت لمدة ثالث 
وُینصح اآلباء بأن البیانات الواردة في .سنوات ولم تعد هناك حاجة لتوفیر برامج وخدمات تعلیمیة

لسجالت قد تكون هناك حاجة إلیها الحًقا للضمان االجتماعي ویجب االحتفاظ بنسخة منها لهذا ا
تحتفظ مجموعة مدارس وارین كاونتي ألجل غیر مسمي بسجل ُمدرج به اسم الطالب، .الغرض

وعنوانه، ورقم هاتفه، ودرجاته، وسجل الحضور، وحجرات الدراسة التي حضر فیها، والدرجات 
.حصول علیها، والسنة الفائتةالتي تم ال



49

یدخل ضمن األطفال والشباب المؤهلین للتعلیم الخاص أولئك األطفال والشباب المعاقین الذین 
لدیهم ضعف في السمع، أو ضعف في الرؤیة، أو إعاقة في السلوك النفسي أو كًال من الصمم 

العقلیة أو اإلعاقات  والعمى، أو ضعف في الصحة، أو صعوبات خاصة في التعلم، أو اإلعاقة
المتعددة، أو ضعف في الكالم واللغة، أو اإلعاقات النفسیة، أو التوحد، أو إصابات الدماغ الناجمة 

عن الصدمة، والذین هم بحاجة إلي تعلیمات مصممة على نحو مخصوص وخدمات ذات صلة، 
.بسبب هذا الضعف

:العثور على األطفال4540.05
ن كاونتي نظاًما جارًیا للبحث عن األطفال، والُمصمم للعثور علي أي لدي مجموعة مدارس واری

طفل أو شاب، ال یتجاوز عمره الواحد والعشرین، ممن یحتمل إصابتهم بإعاقة وبحاجة إلي تعلیم 
وهذا یشمل األطفال والشباب غیر المسجلین في مدرسة أو أولئك المسجلین في مدرسة .خاص

.اص الذي یحتاجون إلیه للحصول على تعلیم عام مناسبولكن ال یتلقون التعلیم الخ

ویعد اآلباء، واألقارب، وموظفي الوكاالت العامة والخاصة، والمواطنین المعنیین مدعوون بإلحاح 
لمساعدة مجموعة مدارس وارین كاونتي في العثور علي أي ُرضع أو أطفال أو شباب ممن قد 

إذا كنت تعرف طفًال أو شاًبا یعیش .وخدمات ذات صلة یكون لدیهم إعاقة وبحاجة إلي تعلیم خاص
في مقاطعة وارین قد یكون لدیه إعاقة وال یتلقى الخدمات الالزمة، فیرجي االتصال هاتفًیا، أو 

:إرسال برید أو تقدیم معلومات إلي

Director of Special Services
Warren County Schools

P.O. Box 51810
303 Lovers Lane

Bowling Green, Kentucky 42103
(270) 781-5150

".البحث عن األطفال"یتم الحفاظ على سریة أي معلومات تجمعها المقاطعة من خالل نظام 

:عملیة الشكوى -السریة 4540.06
رة التربیة لدى اآلباء، أو أولیاء األمور، أو الطالب المؤهلین الحق في تقدیم شكوى إلى وزا

والتعلیم بالوالیات المتحدة تتعلق بالحاالت المزعومة من عدم امتثال المقاطعة لمتطلبات قانون 
اسم المكتب وعنوانه الذي یدیر قانون الخصوصیة .الخصوصیة والحقوق التعلیمیة لألسرة

:والحقوق التعلیمیة لألسرة وهو
Family Policy, U.S. Department of Education, 400 Maryland

Avenue SW, Washington, D.C., 20202-4605.
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:ترجمة اللغة4540.07
إذا كنت تعرف شخًصا ممن هم بحاجة إلي ترجمة هذا الكتیب إلي لغة أخري، فیرجي االتصال 

علي منسق الترجمة إلي من اإلنجلیزیة إلى اللغات األخرى على العنوان أو رقم الهاتف المذكورین 
.علیم وارین كاونتيفي مجلس ت

إذا من المقرر لك انعقاد مؤتمر مع اآلباء في المدرسة وكنت بحاجة إلي ترجمة المعلومات إلي 
لغة أخري، سواء كانت شفویة، أو بطریقة أخري، فیرجي االتصال بمدیر المدرسة التخاذ 

.الترتیبات الالزمة

التمییز .4550
یمنع مجلس تعلیم وارین كاونتي التمییز في الفرص التعلیمیة والوظیفیة علي أساس المعلومات 4550.01

الوراثیة، أو الوضع االجتماعي، أو اللون، أو األصل القومي، أو السن، أو الدیانة، أو الجنس 
.أو اإلعاقة

:إجراءات شكوى التمییز4550.02
یجوز للموظف أو الطالب الذي یشعر بأنه مضطهد علي أساس العرق، أو الوضع .أ

العائلي، أو اللون، أو األصل القومي، أو السن، أو الدیانة، أو الجنس أو اإلعاقة، 
:تقدیم شكوى مكتوبة إلى المفتش، على العنوان التالي

County Public School District, P.O. Box 51810, 303 Lovers
Lane, Bowling Green, Kentucky یجب أن تنص الشكوى المكتوبة .42103

علي النقاط األساسیة للشكوى وتكون موقعة ومؤرخة من صاحب الشكوى،
یجوز للطالب أو األب نیابةًًً عن الطالب، اإلبالغ عن أي انتهاكات مزعومة إلى مدیر .ب

ویعد المدیر .سة التي یوجد فیها الطالبالمدرسة أو المستشار القانوني أو المعلم في المدر
هو المسؤول عن التحقیق في حاالت التمییز المزعومة المتورط فیها الطالب، وعن تقدیم 

النصح للطالب أو األب بشأن كتابة الشكوى، إن كان ال یمكن حل هذه المسألة بطریقة 
یتم الرد علیه ویجوز استئناف أي قرار في هذه المسألة إلى المفتش، وس.غیر رسمیة

كما یجوز استئناف ذلك القرار أمام مجلس .أیام عمل )10(خطًیا في غضون عشرة
التعلیم، وسیتم النظر في هذه المسألة في االجتماع المقبل المقرر عقده بصورة منتظمة 

وإرسال رد مكتوب، وسیكون هذا القرار نهائًیا داخل المقاطعة، وسیتم اتخاذه في غضون 
.یام من العمل من تاریخ ذلك االجتماعأ )3(ثالثة

في مثل .عندما ُیزعم تورط أحد العاملین، سیتم إرسال تقریر بهذه الحالة علي الفور إلي المفتش
وسیقوم المفتش .هذه الظروف، البد من وجود شكوى رسمیة مكتوبة قبل اتخاذ أي إجراء آخر

أیام عمل، كما یجوز استئناف ذلك القرار أمام مجلس التعلیم،  )10(بالرد خطًیا في غضون عشرة
وسیتم النظر في هذه المسألة في االجتماع المقبل المقرر عقده بصورة منتظمة وإرسال رد 

أیام من  )3(مكتوب، وسیكون هذا القرار نهائًیا داخل المقاطعة، وسیتم اتخاذه في غضون ثالثة
(العمل من تاریخ ذلك االجتماع ;03.162;09.42811سیاسة مجلس تعلیم وارین كاونتي .

03.262(
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خدمات اإلرشاد.4560
تتوفر في جمیع المدارس حجرات دراسة، وإرشاد لألفراد أو المجموعات الصغیرة، وتقدیم 

التخطیط الوظیفي، التوجیه بشأن المرحلة :تشمل المواضیع المحتملة.المشورة وخدمات الدعم
یم الطالب، وموضوعات أخري، مثل حل المشكالت، العالقات مع الزمالء، والكحول التالیة من تعل

عالوة علي ذلك، یمكن إتاحة .وغیرها من المسائل المتعلقة بالمخدرات، ومهارات اتخاذ القرار
إذا  .وعة لجمع معلومات ألغراض متنوعةفرصة للطالب للمشاركة طوًعا في االستبیانات الموض

األمور أي تساؤالت أو مخاوف، فیجب علیهم االتصال بالمستشار القانوني في كان لدي أولیاء 
.مدرسة طفلهم

.التوجیهات والمبادئ التوجیهیة المرتبطة باالستخدام المقبول للموارد اإللكترونیة 4561.0
تعریف -الجزء األول 

:ن الموادتشمل الموارد اإللكترونیة، ولكنها ال تقتصر علي، األنواع التالیة م
الكمبیوتر واألجهزة ذات الصلة؛.أ

موارد شبكة الكمبیوتر، بما في ذلك البرید اإللكتروني واإلنترنت؛.ب
وسائل اإلعالم اإللكترونیة مثل، البرمجیات واألقراص المدمجة، وملفات الفیدیو والصوت.ج

امتیازات الوصول والخصوصیة -الجزء الثاني 
وارین كاونتي العامة لنفسها بالحق في الحد من الوصول إلي جمیع أنواع الموارد  تحتفظ مدارس

یتمتع مسؤول .اإللكترونیة من أجل ضمان استخدام موارد المقاطعة لألغراض التعلیمي المرجوة
الشبكة أو المنسق التكنولوجي في المقاطعة بالحق في الوصول إلي المعلومات المخّزنة في أي 

ُینصح المستخدمون بأن .خدم، أو علي شاشة المستخدم الحالي، أو في البرید اإللكترونيدلیل للمست
ویمكن استخدام .وضع وثائق سریة في دلیل المستخدم الخاص بهم ربما ال یضمن األمن المطلق

ِحزمة برامج إدارة الشبكات ومراقبتها من أجل الوصول العشوائي إلى شاشات الطالب والعاملین 
.ض التقدم وألغراض أمنیةالستعرا

المعاییر العامة للمستخدمین -الجزء الثالث 
.متوفرة بناء علي طلب من المنسق التكنولوجي لدى وارین كاونتي

تدابیر الوجبات  .45262
تدابیر الوجبات المدفوعة4562.1

یؤجل الدفع في ومع ذلك، یجوز للطالب أن .تعد الرسوم المفروضة على خط الخدمة باهظة
بل سُیسمح للطالب .وهذه الخدمة لیست بغرض التسلیف المستمر.حاالت فقدان المال أو نسیانه

بالتقیید على الحساب ثالث مرات فقط، ما لم تكن هناك ترتیبات أخرى بین مدیر المدرسة واألب، 
في نهایة السنة  یجب دفع جمیع الرسوم قبل العطالت المقررة.أو حتى یتم دفع الرسوم السابقة

.الدراسیة

4562.2 6:0090اللوائح التنظیمیة اإلداریة بوالیة كنتاكي  -قاعدة األطعمة التنافسیة 702
هذا النظام ضروري لضمان أن الطالب لدیهم فرصة لتحقیق أقصى استفادة ألنفسهم من وجبة 

.ي االعتبارواحدة علي األقل مع وضع احتیاجاتهم الغذائیة والمتعلقة بالتغذیة ف
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.القسم األول
یتعامل هذا النظام مع المبیعات والخدمات الخاصة باألغذیة والمشروبات بالمنافسة مع .أ

برنامج إفطار المدرسة أو برنامج غداء المدرسة الوطني، بحكم أن من تدیرها هي 
منظمات الطالب أو اآلباء من موظفي المدرسة من خالل مبیعات الطعام، مطاعم 

.الوجبات الخفیفة، أو ماكینات البیع في الحرم المدرسي

ُیمنع بیع أو تقدیم أي طعام أو مشروبات للطالب بالمنافسة مع برنامج إفطار المدرسة أو .ب
برنامج غداء المدرسة الوطني في حرم المدرسة خالل الیوم الدراسي إال بعد نصف

.اءساعة من انتهاء فترة تقدیم آخر وجبة غد )1/2(

الشیكات4563.0
.الرسوم وشراء مستلزمات الطالب یعتبر شیكك الشخصي موضع ترحیب في مدرستنا لدفع

في حالة كون الشیك بدون رصید، وهذا احتمال .ال نستطیع صرف الشیكات في المدرسة
بعید، فعلیك أن تدرك وتتفهم أن شیكك قد تمت إعادة إیداعه إلكترونًیا أو إذا لزم األمر إعادة إیداعه 

وعلیك أن تدرك أننا قد نقوم بتحصیل رسوم معالجة .بواسطة خدمة دفع الفواتیر عن طریق البنك
إذا كان .لطریقة وعلى النحو المصرح به في قانون الوالیةدوالر بنفس ا 25شیك مرتجع بقیمة 

.5150-781-270لدیك تساؤالت بخصوص سیاستنا في قبول الشیكات، فیرجي االتصال بالرقم 

فیدیو الطالب/سیاسة صور 4564.0
ُتجیز اإلدارة التعلیمیة في كنتاكي، ومجموعة مدارس وارین كاونتي، ومدرسة الطالب، لكل طفل 

مدارس وارین كاونتي العامة أن یستخدم الصور الفوتوغرافیة أو ملفات الفیدیو الخاصة بالطفل في 
في أغراض مشروعة، ما لم یمأل األب استمارة عدم مشاركة مكتوبة ولم یتم سحبها نهائًیا من 

.المدرسة

ي االسم الكامل، والصف واسم المدرسة ف(قد تظهر صورة الطالب ومعلومات تحدید هویته 
أو علي مواقع اإلنترنت التابعة /أو برامج تلیفزیونیة و/منشورات مطبوعة مختلفة تتعلق بالتعلیم، و

.ما لم یقم األب بملء استمارة رفض )أو المدرسة المحلیة أو المقاطعة/لإلدارة التعلیمیة بكنتاكي و
هویته إلي وسائل ویسمح هذا التفویض أیًضا لهذه الكیانات بإرسال صورة الطفل ومعلومات عن 

.النشر األخرى، ووسائل اإلعالم، والمؤسسات التعلیمیة وذلك من أجل أغراض الدعایة

إذا كان األب یعتبر أن صورة أو هویة طفله غیر مصرح باستخدامها أو نشرها في وسائل 
اإلعالم، فإن ذلك قد یتسبب في منع التعرف على إنجازات الطالب أو مشاركته في األنشطة 

.اردة في الصحف أو علي شاشات التلفاز، أو علي موقع المقاطعة أو غیرها من وسائل النشرالو

یجب إكمال هذه البطاقة .من مدرسة طفلهم"عدم مشاركة"یمكن لآلباء الحصول علي بطاقة 
.وإیداعها في المدرسة لكي یتحقق منها المسؤولین


