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 الطالب دليل
  

 تمھيد
 

 
 األمور وأولياء ،الطالب إلبالغ محاولة في تعليملل وارين كاونتي مجلسطالب المنطقة بواسطة  دليل اعتماد تم

 وارين كاونتي مدرسة طالبب المتعلقة السياساتب المدرسي والمجتمع والموظفين، المدارس،ب التدريس ھيئة وأعضاء
 .العامة

 المتحدة الواليات إلى مؤخراً  المھاجرين من الطالب أسرمن أجل المنطقة   دليل من اإلصدار ھذا تكييف تم وقد
 أھمية األكثر تعتبر محددة مواضيع على فقط يحتوي من الدليل اإلصدار ھذا أنمالحظة  المھم ومن. األمريكية
للتعليم  وارين كاونتي مدرسةل الكاملدليل الويمكن الحصول على . مؤخراً  التي تمت إعادة توطينھا لألسربالنسبة 
  .)GEO( مركزالعاملين بالعام من 

 وضع، فإن من سلطات المدارس صنع القرارات المدرسيةس الخاصة بمجال كنتاكي واليةل التوجيھية المبادئ بموجب
 قواعدبشأن  طفلك مدرسة مع التحقق يرجى. المجلسلدى  بھا المعمول واللوائح القواعد إطار في إضافية سياسات
 .محددة ولوائح

 المدرسة لموظفي يمكن. الضرورة عند مترجم طلب يرجى. األم لغتكب المعلومات جميع على الحصول لك يحق
  .مترجم على الحصول في المساعدة GEO مركز في والموظفين

 

  القانونية السلطة
  لمجلس التعليم

 العامة كاونتي وارين بمدارس
 

 العامة للمدارس فعال نظام لتوفير المناسب التشريعإصدار كنتاكي سلطة ل العامة الجمعية كنتاكي والية دستور يعطي
 سلطةمخولة بواسطة  ،ومؤسسية سياسية ھيئة ووھ ، كاونتي التعليم في وارين لمجلس يحق. الوالية أنحاء جميع في

 من أنشئت التي األغراض إلنجاز الضرورية األشياء بكل للقيام 160.160 المعدل لوالية كنتاكي األساسي النظام
 .أجلھا

المعدل لوالية  األساسي النظام يحددھا التي وااللتزامات الواجبات كلبتصريف   كاونتي التعليم في وارين مجلسيقوم 
 واللوائح القوانين ھذه ملھاتش ال التي المسائلوتُدار . بالوالية لتعليما مجلسواللوائح اإلدارية المعتمدة من قبل  كنتاكي

 ً   .والمھنية األخالقية المعايير الممكنة من المستويات أعلى سياق وضمن القانونلمقاصد  وفقا

  

 المھمة بيان
 

أن و الحياة، مراحل جميع والتعلم في مستقل، بشكل لتفكيرل طالبنا إعداد إن مھمة مدارس وارن كاونتي العامة ھي
 .ديمقراطي مجتمع في منتجين وأعضاء ،وا سعداء وأصحاءكوني
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 المدرسية واللوائح السياسات

 المدرسة حافالت ركوب
 للمشي من  معقولة بعد مسافة على يعيشون ال الذين للطالب المدرسة وإلى من النقل وسائل التعليم مجلسيوفر 

  .واللوائح بالقواعد الحسن والتقيد  مشروطاً بالسلوك الحافلة لركوب تلميذ ألي االمتياز ويكون. المخصصة لھم المدرسة

ً  ترتيبھا يتم أخرى وجھةل طلب أي  ينوب من أو تأكيد صحتھا بواسطة  مدير المبنى سيتم الطالب، منزلبخالف  مسبقا

 وجھة إلى هتحمل/  ھاتحمل التي الحافلة متن ىباالنتقال عل للتلميذ سمحيُ  لن الطلب، ھذاتأكيد  يمكن الكان   إذا. عنه
 .وجھتھا المعتادة/تهجھو  أو منزلھا/  لهزمنبخالف   أخرى

ً بالسلوكالمدرسة  حافلة لركوب تلميذ ألي االمتياز يكون  سيتمو. التالية واللوائح الحسن والتقيد بالقواعد مشروطا
 التخاذ التلميذ يدرس فيھا يالت المدرسة، مدير لدى اللوائح أو القواعد ھذه من أي يخالف طالب أي عن اإلبالغ

 .الزمةال تصحيحيةال جراءاتاإل

  .ودون امتعاض فوراً  السائق طاعةعليك . والتالميذ الحافالت عن المسؤول ھو السائق .1

 الذين أولئك العادي المحدد الموعد بعد ما إلى الحافلة تنتظر أن يمكن ال. المحدد الوقت في الحضور  .2
 .الحافلة المحدد لوصول الوقت وقوف الحافالت قبل أحضر إلى محطة. متأخرين يحضرون

 مالم يقدموا إلى  مكتب المعين المكان في المخصصة لھم والنزول الركوب في الحافلة عل التالميذ يجب .3
 .المحطة موقع أو الحافلة في تغييرال على يدل الوصي/  الوالدين تصريحاً خطياً من المدير

 دفعاألشخاص الذين يتسببون في الضرر  يتوقع أن يجبو. الحافلةضرر يلحق ب أيعن  فوراً  السائق إبالغ .4
 .الركوب امتيازات استعادة تتمأن  قبل لإلصالحات الكاملة التكلفة

- 10 األدنى الحد. (رؤيتك أثناء العبورمن الحافلة  حتى يتمكن سائق آمنة مسافة على أمام الحافلة دائما العبور .5
 .من السائق القيام بالعبور فقط بموجب إشارة) قدم 12

 .تكون متحركةعندما  مدرسةال حافلة أمام الشارع عبر أو نحو بالركض تقم ال .6

 .الشارع أو السريع الطريق بعيداً عن منظمال خطال في االنتظار. لحافلةل كانتظار أثناء الطريق فيال تقف أبداً  .7

 اآلخرين؛ الركاب إزعاج دون الفور على مقعدالجلوس على الو الحافلة الركوب إلى التالميذ على يجب .8
 جميعتم الجلوس على  وإذا. السائق من إذن علىال تتبادلوا المقاعد مالم تحصلوا و مقعد في ثالثةكل  ركوبال

 .عند الباب وليس الحافلة من الخلفي الجزءفي  الوقوف المقاعد،

 .عندما تكون متحركة الحافلة داخل التحرك أو الحافلةيحاولوا الركوب أو النزول من   الأ التالميذعلى  يجب .9

 وقوعفي  تسببيوة الحافل قيادة عن بعيدا السائق انتباه يحول قد نشاط، أي في واشاركأال ي التالميذ على يجب .10
 :مثل حادث،

 الضجيج غير الضروري أو الضحك، مرتفع، بصوت التحدث •

 السائق مع الضرورية غير المحادثة •

 أبواب الحافلة أو نوافذ خارج جسم من جزء تمديد أي •

 غيرھا أو الحافلةمفرط ب تلفيلحق الضرر أو يتسبب في   قد نشاط أي في واشاركي الأ التالميذعلى   يجب .11
 .الممتلكات من

 :األوقات جميع في التالية األنشطة تُحظر .12

أية و فعادتال دفع،ال القتال، البذيئة، اللغة االبتذال، العصيان، الوقاحة،: شملالذي ي الئقال غير سلوكال •
 .مماثلة ھجومية أعمال
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 .الحافلة داخل التدخين •

 .الحافلة داخل الشرب أو األكل •

 .الحادة األشياء أو السكاكين مثل سلحةاأل حيازة •

 .الحافلة داخل الحيوانات جلب •

 .الحافلة من أو داخل األشياء أو المواد رمي •

 .التحكم الخاصة بالسائق عناصر أو واالكسسوارات الميكانيكية المعداتب العبث •

 .األشكال من شكل أيب الممر إعاقة •

 حافلة،ال في الطالبيحضرھا  التي البنود، جميع. (مطلوب ھو مما أكبرفي المقعد  مساحة احتالل •
 .)الممر في أو المقاعد على وضعتُ  أن الو الطالبيحملھا  أن يجب

 .الحافلةعلى  والتراب الطينأقدام ملطخة ب ترك آثار •

 .الحافلة في النفايات رمي •

 .السائق من إذن على الحصول دون النوافذ إغالق أو فتح •

 .ةالمدرس حافلة ركوبأولئك الذين تم تخصيص الحافلة لھم، ب بخالف ،شخص أليأن يُسمح  يجوز ال .13

أو  يدرس التي المدرسة، مدير إلى اللوائح أو القواعد ھذه من أيمخالفة  في يستمر تلميذ أي عن اإلبالغ يتم .14
أن يقوم المدير  يجب ،توجيه اإلنذار المناسب تمي أن بعد .الالزمة التصحيحية اإلجراءات التخاذ تدرس فيھا

فإنه  الثانية للمرة المدرسة حافلة ركوب امتياز سحب تمبمجرد أن . محددة لفترة الحافلة ركوب امتياز بسحب
 مديرأن يمنحه و ،تحسنسي سلوكه أن على دليالً  التلميذ قدمي أن بعد إالالركوب  استعادة امتيازات يمكنال 
 ليس اإلشعار ھذا مثل ولكن لوالد،باإلجراء الصادر عن المدير الى ا خطي إشعار يُرسل أن يجب. ذناإل النقل
 .المدرسة مديراإلجراء الصادر بواسطة  سبقالضروري أن ي من

 أعاله،واردة ال اللوائح في مذكورة غير اآلباء، أو ميذ،التال السائقين، من شكاوى أييجب أن يتم اإلبالغ عن  .15
 .النقلمدير  أو المدرسة مدير إلى فوراً 

. الطالب سلوكوتتعلق ب المدرسية الحافلة التي تحدث في مشاكلإطالقاً مع ال كاونتي وارين مجلس ال يتسامح .16
 :المشاكل ھذه لحل يلي بما القيام السائق على يجب

  تخصيص المقاعد •

 .النضباطنماذج الوصف التفصيلي ل مااستخد •

 الدراسية، لفصولي بمثابة امتداد لھ المدرسية الحافلةف. الطالب مع عادلين لكنين وحازم انيكون سائقوس •
ً مكان" كونت أن وينبغي ً آمن ا ً يساورھم فيه القلق بأنھم سمكانيس لو للطالب،" ا  أو للترويع يتعرضونا

 :للحافالتحاالت األ مع للتعامل التاديبية التالية التوجيھية المبادئتُطبق . اآلخرين الطالب قبل من مضايقاتال

 .عنه ينوب من/ مدير المدرسة  تقديرحسب  – 1المخالفة  

 .عنه ينوب من/ مدير المدرسة  حسب تقدير – 2المخالفة 

 .متتالية أيام) 3( ثالثة لمدة الحافلة من طالبسيتم وقف ال  – 3المخالفة 

  طالبيجب أن يلتقي ال( متتالية أيام) 5( ةخمس لمدة الحافلة من الطالب سيتم وقف  –  – 4المخالفة 
  ).الركوب امتيازاتأن تتم استعادة  قبل النقل ومديرووالداه بمدير المدرسة 

  .متتالية أيام) 10( عشرة لمدة الحافلة من سيتم وقف الطالب  – -  5المخالفة 
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 .العام الدراسي أو الدراسي الفصل للفترة المتبقية من الحافلةركوب  الطالب من منع – 6المخالفة 

 يجب. ميدانية في رحلة المرافقة الجنائي قبل السجلفحص و التطوعي التدريب المتطوعون/  يجب أن يكمل الوالدان •
ً  التعليمية الرحالت وتنفيذ الخاصة بتخطيط اإلجراءات تكون أن  الميدانية الرحالت" في المجلس، لسياسات وفقا

 ."والنزھات

 

 المدرسة من الطرد
ُ يُصرفُوا  أن يجب المدرسة، من الطالب فيه طرد يتم وقت أي في . الوصي/  الوالد من المقدمة الكتابية للتعليمات وفقا

الطريقة  الدراسي، فيه الطالب بالعام يلتحق/  الذي يسجل الوقت يتعين طلبھا في التي أن تشمل اإلرشادات، يجب
 نقللھم  يحق الذين الوصي،/  الحاضن الوالد إلى باإلضافة األشخاص، وقائمة اليوم نھاية في الطالب المنتظمة لنقل

 عن خروج على أي المدرسة الطالب مغادرة قبل عنه ينوب من/  المدرسة مدير يوافق أن يجب. المدرسة من الطفل
 .أخرى بطريقة ،اإلنصراف المأذون بھا عملية

 

ً  المدرسة خطريُ  أن الوصي/  الحاضن الوالد مسؤولية من يكونس  إذا. االنصراف تعليماتيتعين مراجعة  كان إذا خطيا
 أو المخصصة الحافلة في المنزلإلى  ركوبلل الطالبأن يُصرف  يجوز ال المدرسة، إلى مكتوبة تعليمات تقديم يتم لم
 .الوصي/  الحاضن الوالد مع

 

 .مناسبة تأديبية إلجراءات يخضعس الالزم التصريح دون وقت أي في المدرسة غادر ساحاتي طالب أي

 

 توقيعأن يقوم بالو المدير مكتب عنه ينوب من أوالوصي /  الوالديجب أن يبغ  مبكر، وقت فيسيتم نقله  الطالب كان إذا
  .الطالبنصراف ال

وقيع تال أو متأخر وقت في نالذين يصلو لطالبقيع اوتل يومي خروجو دخولاالحتفاظ بسجل  مدرسة كل على يجب
القيادة،  رخصة البصري بواسطة الموظف، الھوية تحديد( األفراد من الھوية إثباتأن تطلب و مبكر وقت في لخروجل

 .الطالبم بنقل لھ مرخصا وايكون أن لضمان) الخ ،بالصورة الھوية تحديد

 

أن يوقعوا لحاالت الطرد  الوصي/  الوالدين أحد مراقبة أو رعاية تحتغير المسجلين لكونھم  الطالبيجوز ألولئك 
 .المتعلقة بھم

 

 الطوارئ حاالت في مدرسةال اغالق
 

 اليوم ساعات تقليل أو المدارس إغالقأن يقوم ب يجب نهفإ ،بحكم من المشرف ،تكون ھناك حالة طوارئ عندما
  .التالميذ وسالمة صحة مصلحةل المناسب بالشكل الدراسي

 يتم. بالطقس المتعلقة األوضاع بسبب كاونتي وارين مدارس إلغاء يتم قد -الجوية باألحوال المتصلة الجدول تغيرات
 ألكثر مرات ممكنة بين الساعة عالناإل بثمنھا  طلبويُ  صباحا 6:00 في الساعة والتلفزيون اإلذاعة محطات إخطار
ومع ذلك، . المدارس افتتاح في ساعتين أو واحدة ساعةل تأخير ھناك يكون أن أيضا، ويمكن 0صباحا 08:0 و 6:00

 ينمتاح المدرسةموظفون من  ھناك سيكون حيث ،العادية زمنيةھم الجداول في مدرستھم إلى الطالب،يمكن نقل 
 .معليھ لإلشراف
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ً  القاسي الطقس سببتي قد كحد  ساعتينسيكون اإلخطار قبل . مبكر وقت في الدراسي اليوم المدارس في أن تُنھي أيضا
 جميع بإخطار المركزي المكتبسيقوم و. منازلھم إلى الطالب لنقل ينمتاح واكونحتى ي للعاملين ضرورياأدنى 

 .المشرفبواسطة  سيتم يوالذ اإلعالم، وسائلعبر  عالناإل قبل مبكر إغالق أيب المدارس

 خالل إلغاءات أو خاصة ترتيبات ألي بعناية االستماع دائماالمدرسي  قبل التعليم في األطفال والدي على يجب
 .القاسية المناخية الظروف

  طالبمالبس ومظھر ال
ً وكذلك أكاديميانظام يستشعر  وتُعد مالبس الطالب . مدارس وارين كاونتي بالمسؤولية عن تعليم الطالب اجتماعيا

  .مرحلة مھمة من التربية االجتماعية

 

ً الطالب أن يرتدوا يجب على  لمناسبة وتجنب المبالغة في اللباس، ومستحضرات التجميل، لمالبس مالئمة  دائما
أنفسھم، وأسرھم،  الثقة في  واعكسيشعر الطالب مسؤولية تقديم مظھر مناسب لكي ستيجب أن يو. وتسريحات الشعر

 .ھممجتمعو، تھمومدرس

 

ً أن . بمالبسه ومظھرهيضع المجلس المعايير التالية بسبب إيمانه بأن سلوك الطالب يرتبط ارتباطا وثيقا  ويرى أيضا
  .مناخ التعلم في المدارس يتعزز بھيئة الطالب الذي يرتدي مالبس مناسبة ومھندم بصورة جيدة

  
 

 غير مالبس على تنطوي التي الحاالت وفي. مدارسھم في اللباس قواعد فرض المدارس على مديري يجب: التطبيق
يجب  التنفيذية، الالئحة في المشمولة المالبس من مختلفة أشكال على تنطوي التي أو السابقة اللوائح في تحديداً  مدرجة
 ويُشجع الثقافية، الممارسات بعض يتضمن والھندام قد المالبس أن إلى نظرا. السياسة ھذه تفسير المدرسة مدير على

  .GEO مركز وموظفي المدارس مديري مع القضايا ھذه على مناقشة الوالدان

 

 .السالمة أو الصحة ألغراض ضرورية تكن لم ما المدرسة في الرأس أغطية أو القبعات ارتداء يجوز ال •

 

 .مسبقا الطبيبمن  مذكرةتُقدم  أن ويجب طبي، عذر دون المدرسةمباني  داخل شمسية نظارات ارتداء يجوز ال •

 

ً  نظيفا الشعر يكون أن يجب •  .السماح  بالمبالغات المذھلة يجوز ال. ومرتبا

 

 على( المبالغة تجنب وينبغي. المناسبة اللياقة المحافظة على قواعد شريطة أن تتم القصيرة السراويل ارتداء يمكن •
 ).المالبس وضيق قصر المثال، سبيل

 

 قصر المثال، سبيل على( المبالغة تجنب وينبغي. المناسبة اللياقة على يحافظ طولب فساتينالو تنانيريتعين أن تكون ال •
 ).المالبس وضيق

 

 ثوب أي أو الصدر المبالغ فيه أو الفستان القصير الذي يكشف الخفض أو ،الشفاف العاري، المظھر ھي المحظورات •
 .أسفل البطن يكشف
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 غير المواد أو الكحولية المشروباتتعلن عن  أو االبتذال تصور التي والمالبس والشعارات، يجوز السماح بالرقع ال •
  .المشروعة

 

 طولال ةكامل المعاطف إزالة يجبو. األوقات جميع في ة ملزمةالسليم الجسم من العلوي الجزء مالبسيجب ان تكون  •
 .المبنى دخول عند

 

 الحضور سياسات

  اإللزامي الحضور
 1 بتاريخ ،)6( ستة بين أعمارھم تتراوح الذين أو األطفال رياض دخلوا الذين المنطقة في األطفال يجب على جميع

 في التسجيل واالنتظام األساسي، النظام قبل من التحديد وجه منھم على استثني ما اال ،)18( عشر وثمانية أكتوبر
 .تم تخصيصھم إليھا التي المدارس

 والثانوية االبتدائية المدارسأو خدمتھم  بواسطة  سنة) 21( وعشرين واحد فوق األشخاصأن يتم قبول  يجوز وال
 لمدرسةل يناألخير دراسيينال فصلينسنة خالل ال 21بلغون سن ي الذين للطالب ھو الوحيد واالستثناء. بالمنطقة
 الثانوية المدرسة في الطالب ھؤالءفيجوز أن يبقى . التخرج متطلبات الستكمال الصحيح االتجاه في ونسيريو الثانوية،

  .المجلس وموافقة كاونتي وارين مدارس مجلس إلى طلب تقديمبعد   التخرج حتى

  

 عذر وبدون بعذر التأخير/ الغياب
 الغياب تسجيل يتم أن يجب. بھا ونيلتحق التي لمدرسةالمحددة ل مواعيدفي الو بانتظام لحضورا الطالب من مطلوب
  .KAR 007:125  متطلبات بالتقيد مع والتاخير

  

 التأخر بعذر أو الغياب
 من أو المدرسة بواسطة مدير منھا ويتم التحققيتم تعويض العمل فيھا من األمور التي  واحد ھو بعذر التأخر أو الغياب
 .عنه ينوب

 

  عذر التأخر بدون أو الغياب
ً بأعمال و. عذر بدون ،السياسة ھذه في المحددة تلكبخالف  خرىاأل الغيابجميع حاالت  عتبرت لن يكون مسموحا

 .عذر بدون لغيابل االختبارات، ذلك في بما ،التعويض

 

 8 وحتى الفصل الروضةبعذر من  الغياب

 ؛المباشرة الطالب أسرة في شديدال مرضال أو وفاةال •

 الطالب؛ مرض •

ً  المحكمة أمامالطالب  مثول •  ؛دعوى قضائية أو استدعاء، لمذكرة، وفقا

 الدينية؛ والشعائر العطالت •
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 عنه؛ ينوب من أو المدرسة مدير عليھا وافق التي بالمدرسة المرتبطة األنشطة في المشاركة •

 ؛ميدانية عسكرية خدمة المستدعى ألداء األمر ولي/  الوالدسفر  قبل) 1( واحديوم  •

 ،الميدانية العسكرية الخدمة من األمر ولي/  الوالد عودة عند) 1( واحديوم  •

 الحضانةالذي يحتفظ ب الشخص أو ،الوصي الفعلي الطالب، أمر ولي مع أيام) 10( ةعشر إلى تصل لمدة الزيارة •
 واستجمام، راحةإجازة  منحوي البالد، خارجميدانية متمركزاً ال العسكرية الخدمةيكون أثناء أدائه  ،الذي القانونية

 تعزيز فرص إلى المؤھلة الرحالت ذلك في بما ،مدير المدرسة يحدده الذي النحو على أخرى وجيھة أسباب •
  .التعليمية

  12 – 9 وفالصفبعذر  الغياب

 المباشرة؛ الطالب أسرة في الشديد المرض أو الوفاة •

 الطالب؛ مرض •

ً  المحكمة الطالب أمام مثول •   دعوى قضائية؛ أو استدعاء، لمذكرة، وفقا

 من أو المدرسة مدير من موافقة على وبناء األمر، ولي أو الوالد يرافقه إذا القيادة رخصة على الحصول اختبار •
 عنه؛ ينوب

 الدينية؛ والشعائر العطالت •

  عنه؛ ينوب من أو المدرسة مدير عليھا وافق التي بالمدرسة المرتبطة األنشطة في المشاركة •

 ؛ العسكرية الموثقة إجازة •

 ميدانية؛ عسكرية خدمة المستدعى ألداء األمر ولي/  سفر الوالد قبل) 1( يوم واحد •

 الميدانية، العسكرية الخدمة من األمر ولي/  الوالد عودة عند) 1( يوم واحد •

 الذي يحتفظ بالحضانة الشخص أو الوصي الفعلي، الطالب، أمر ولي مع أيام) 10( عشرة إلى تصل لمدة الزيارة •
 واستجمام، إجازة راحة ويمنح البالد، الميدانية متمركزاً خارج العسكرية يكون أثناء أدائه الخدمة الذي، القانونية

 تعزيز فرص إلى المؤھلة الرحالت ذلك في بما مدير المدرسة، يحدده الذي النحو على أخرى وجيھة أسباب •
  .التعليمية

  

 الوالدين أحد قبل من موقع عليھا مذكرات إحضار عليھميتعين  المدرسة، إلى الطالب يعود عندما :مطلوبة مالحظات
 مرافقةمن الوالد  عنه ينوب من أو المدرسة مديرقد يطلب  ،)6( الغياب السادس من بدءاو. المدير مكتب إلى الطبيب أو

عنه  ينوب من أو المدرسة مدير يقوم. الطبيب يجوز أن يُقدم الوالد إفادة مرضال حالة في أو المدرسة، إلى الطفل
  .بعذرالغياب  كان إذا ما تحديدب

 المدرسة عن التغيبمحدد 
ً  كانو ،)18( عشر الثامن ميالدھا/ عيد ميالده يصل لمو ،سنوات )6( ست العمر من يبلغ طالب أي  المدرسة عن غائبا
 .غائب ھوف أكثر، أو أيام) 3( ثالثةفي  مقبول عذر بدون تأخر أو أكثر، أو أيام) 3( ثالثة لمدة مقبول عذر دون

 الحادي ميالدھا/ عيد ميالده صلي لم ولكن ،ةسن) 18( عشرة الثامنة سن بلغوي العامة المدارس فيُمسجل  طالب أي
ً  وكان ،)21( والعشرين في  مقبول عذر بدون تأخر أو أكثر، أو أيام) 3( ثالثة لمدة مقبول عذر دون المدرسة عن غائبا

 .غائب فھو أكثر، أو أيام) 3( ثالثة
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 .معتاد غائب ھو أكثر أو) 2(لمدة يومين  غائبأنه  عن االبالغ تم طالب أي

يتم  عندما. كاملة دراسية سنة لمدة تراكمية عملية وھ لطالبا حضور سجلفإن  غائب،ك لطالبا وضع تحديد ألغراض
 من جزءا تصبح السابقة منطقةال من الحضور المعلومات فإن كنتاكي،إلى أخرى داخل والية  منطقة من الطالب نقل
  .الدراسي العام لذلك الرسمي ھمحضور سجل

 

 والخدمات الصحة المتطلبات
 

 شھادة تقديم الطفل على يجب ،صف أي المنطقة في في األولي التسجيل عند: االجتماعي الضمان رقم/  الميالد شھادة
 الطالبوسن  ھويةلتحديد  آخر  به موثوق دليلأي  أو الميالد شھادة من مصدقة صورة أو األصلية هميالد/  ھاميالد
 ومكان لتاريخ دقيق تسجيليتم  ان اجل من الميالد شھادة من نسخة إنتاج على القدرة عدم تشرح خطية شھادة مع

 )WCBE 09.21. (المدرسة سجل على الوالدة

 ولكن االجتماعي، الضمان رقم المدارستطلب  قد. التسجيل أثناء أبدا ليس مطلوباً  للطالب االجتماعي الضمان رقم
 ولكن ،ات االتحاديةوالمساعد البرامج لبعض مطلوبة االجتماعي الضمان أرقام. تقديمهليس مطلوباً أبداً من الوالدين 

 رقم  ال أمإذا كان لديھم  العامة بالمدارس االلتحاق المتحدة الواليات فيالمدرسة  سن في المقيمينفإن من حق جميع 
  .االجتماعي ضمان

  

 :التحصين

التي  كنتاكي والية تحصين شھادة أوالً  أن يُقدم دون المنطقة في مدرسة لاللتحاق بأي مؤھالً  طفل أي يكون أن ال يجب
ً  اكتمل قد التحصين برنامج توضح أن  )KRS158.035    )WCBE09.211; 09.212ألحكام وفقا

 

 :الطبي الفحص

 تقديم أو طبيبه،/  طبيبھا من بدنية لياقة شھادة تقديم التلميذ على يجب المنطقة، في األولى للمرة المدرسة دخول عند
ً فحصتلقى  نهأ / نھايوضح أ ،التحق بھا مدرسةآخر  من صحي سجل ً سليم ا بواسطة النظام  المحدد الوقت خالل ا
  )WCBE 09.211. (للوالية يالصح

  

 :فحص الرؤية

 البصريات أخصائي من الرؤية فحص سجل تقديم التلميذ على يجب كنتاكي، والية في األولى للمرة المدرسة دخول عند
 موقعال زيارة أو  3516-875(502) ،على الرقم  البصريةكنتاكي  يمكن للوالدين االتصال بجمعية. العيون طبيب أو

 أي. المساعدة أو/  و إضافية معلومات على للحصول/) http://www.kyeyes.org( الجمعيةب الخاصاإللكتروني 
  .الشرط ھذا منمستثنى  ،2001-2000 الدراسي العامتم تسجيله قبل  طفل

  

 :والطفيليات المعدية األمراض

مصاب  تلميذ أي ُعرف أن إذا. المدارسبالدخول إلى  بالطفيليات صابم أو معد المصاب بمرض للطالب يسمح وال
 مع ترتيباتمجرد إكتمال إجراء الب المنزلإرسالھا إلى / فإنه يتعين أن يتم إرساله الطفيليات، أو األمراض ھذهبمثل 
 أوطبيبھا / طبيبه من مقنعة أدلة تقديم يمكن حتى المدرسة عن بعيداً عليھا البقاء / عليهو. الوصي أو  والديھا /والديه
 أو المدرسية الصحة لممرضة يمكن الطفيليات، حالة في. معد مرضِ أي  من خالٍ  أنھا/  أنهبالمقاطعة ب صحةال موظف

 )WCBE 09.213; KRS( .لمدرسةل الطالب دخولإعادة  قبل اموبوء ليس الطالب أن من التحقق عنھا ينوب من
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  :ابھ المصرح األدوية

 الموظفين الصرف بواسطة إلى مكتب طبية وصفة المقدمة دون واألدوية الوصفات الطبية تحويل جميع أدوية يجب
أو خاضعة  مخدرة مادة أو دواء، استخداموال يُعتبر . حاوياتھا األصلية في األدوية ھذه تكون أن وينبغي. المعتمدين
ً  وتعطى األسنان طبيب أو الطبيببواسطة  للتلميذصرح بھا مو ،مقررة   للرقابة  لھذه انتھاكا طبية للوصفة وفقا
 .السياسة

 
 

 الدرجات وإجراءات سياسات
 

 الصف تقارير

 تقارير إرسال سيتم. والثانوية والمتوسطة االبتدائية المدارس لطالب أسابيع) 9( تسعة كل الصف تقارير تصدر
- 4( الثانوية المدرسة وحتى الرابع من للصفوف وضع الدرجات فترة خالل  الفترة منتصف في للوالدين المدة منتصف

12.(  

 

 الدرجات مقياس

  ):12- 4( للصفوف من الرابع وحتى الثاني عشر التالية بالمعايير االلتزام يجب

  

A90-100  F  60أقل من 
B80-89  I كامل غير 
C70-79  E  1اإلنجليزية المستوى  للطالب المحدودين في إجادة اللغة(جھد 
D60-69    2والمستوى( 

 

 
 لألھداف ودعما الھجين، الزمني الجدول أو ،أيام سبعة أو ستة فترة بموجب عملالتي ت المدرسة في :التخرج متطلبات
 عن يقل ال ما إكمال الطالب على يجب ،األكاديمية كنتاكي وتوقعات KRS 158.6451 في الواردة بللطال اإلنمائية

 وجميع التكنولوجيا، مجال يالمثبت ف األداء على القائمة الكفاءة ذلك في بما معتمدة ساعة) 22( وعشرين ينتاثن
  .المنطقة في الثانوية المدرسة من التخرج أجل من األخرى والمتطلبات المحلية الوالية متطلبات

ساعات دراسية ) 4( وأربع الرياضيات،ساعات دراسية معتمدة في ) 4( أربع: التخرج متطلباتاألدنى من  الحد شمليو
ساعات دراسية معتمدة في ) 3( وثالث م،والعل ساعات دراسية معتمدة في) 3( وثالث اإلنجليزية،معتمدة في اللغة 

 الفنونمعتمدة  في ) 1( ساعة واحدة البدنية،/ ةصحيمعتمدة في التربية ال) 1( ساعة واحدة االجتماعية، دراساتال
  .اختياريةساعات دراسية معتمدة ) 6( وستة ، واألدائية البصرية

  

  

  

 المتنوعة سياسات

 المتحدة للواليات الوالء قسم في للمشاركة الطالب فرصة
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 أن يُطلب من التالميذ يجوز ال. المتحدة الواليات لعلم الوالء قسمب دراسي يوم كل بدء فرصة طالب لكل تتاح أن يجب
  .الوالدين أو القسم بما يعارض رغبات الطالب في المشاركة

  
 ستؤدي .األسلحةفيما يتعلق ب مطلقا التسامح عدم سياسةكاونتي  وارين مدارس اعتمدت:المدرسة داخل األسلحة

 حرم داخل للسالح ةالمشروع غيرتعتبر الحيازة . والطرد اإليقاف تشمل قد ،واضحة عواقب إلى السياسة ھذه نتھاكاتا
 دوالر آالف عشرةالغرامة و سنوات) 5( خمسبالسجن   أقصى حدك عليھا عاقبيُ  جناية كنتاكي والية في المدرسة

 من وغيره ناري، سالح أييحوزوا  أو واستخدميأال يحملوا أو يحضروا أو الطالبعلى  يجب) . دوالر 10.000(
 في ،)لعبمسدس ال: مثل( ما يشابه ذلك أوقنابل موقوتة  أو اً مدمر اً جھازأو  خطرة، أداة وأ ،ةمميتال أو ةراألسلحة الخط

  . المدرسة ترعاهأو حدث  نشاط أي في أو مدرسة مركبة أي في ة،يمدرس ممتلكات على ،يمدرس مبنى أي
 


