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الكتیب الضوء على الحقوق والمسؤلیات الرئیسیة للطالب وحصولھم على التعلیم العام. ال یشمل إخالء المسؤولیة: یسلط ھذا 
یتم    rgmukilteoschools.o..wwwوالتي یمكن العثور علیھا جمیعًا على  المدرسة،جمیع سیاسات وإجراءات مجلس 

  ویتم مراجعة اإلجراءات حسب الضرورة. المدرسة،مراجعة سیاسات مجلس اإلدارة من قبل مجلس 

 عدم التمییز 

في أي برامج أو أنشطة على أساس الجنس أو العرق أو العقیدة أو الدین أو اللون أو األصل  التعلیمیة موكیلتیو منطقة ال تمیز 
العسكري أو المخضرم أو التوجھ الجنسي أو التعبیر الجنسي أو الھویة أو اإلعاقة أو استخدام  القومي أو العمر أو الوضع 

المدربین مرشد كلب أو حیوان خدمة ویوفر وصوًال متساویًا إلى الكشافة ومجموعات الشباب األخرى المعینة. تم تعیین  
  :لتمییز المزعومالموظفین التالي أسماؤھم للتعامل مع األسئلة والشكاوى المتعلقة با 

 
 Title IX  ،Bruce Hobert  منسق الحقوق المدنیة ومنسق

hobertbl@mukilteo.wednet.edu1319), -356-(425 
Section 504 Coordinator Lisa Pitsch  

pitschla@mukilteo.wednet.edu1277), -356-(425 
ADA/Access Coordinator Karen Mooseker  

moosekerkw@mukilteo.wednet.edu1330), -356-(425 

9401 Sharon Drive in Everett, WA 98204 :العنوان 

  المدیرإلى  Sno-Isle TECH في مركز مھارات ADA / Access یجب توجیھ االستفسارات المتعلقة بقضایا
allenwr@mukilteo.wednet.edu  (425-348-2220) Wes Allen                                                     

    Airport Road, Everett, WA 98204 9001 :العنوان
 

  

 منطقة ماكیلتیو التعلیمیة رقم  6         
    لیات الطالبوكتیب حقوق ومسؤ 

https://www.mukilteoschools.org/Page/400
mailto:hobertbl@mukilteo.wednet.edu
mailto:pitschla@mukilteo.wednet.edu
mailto:moosekerkw@mukilteo.wednet.edu
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 فلسفة للطالب
 

كمكان لتجربة النجاح األكادیمي واالجتماعي. یساھم النجاح في تقدیر الذات اإلیجابي للطالب   منطقة ماكیلتیو التعلیمیةیرى مجلس إدارة 
. من خالل توفیر الفرص للطالب لتعلم المفاھیم ومھارات الممارسة وتجربة النجاح  لطالب بدوره یترجم إلى سلوك إیجابي لوالذي 

ا نخلق بیئة تعزز النجاح األكادیمي واالجتماعي. یركز برنامجنا على تطویر كل طالب كمتعلم مختص ومنضبط ذاتیًا. ھذا  فإنن  األكادیمي،
ینصب تركیزنا على تحدید وتعریف سلوكیات المشكلة ومھارات حل المشكالت وإجراءات   وبالتالي، القرار؛یتطلب تعلم مھارات صنع 

بما في  ،لتعلیمیةامنطقة الواحترام بیئة التعلم. تم تصمیم سیاسات  البعض،واحترام بعضنا  الذات،ترام الوقایة. تم بناء ھذه في جو من اح
الذاتي.   لتھذیبولكن الحریة في تطویر ا األمان،لتوفیر حدود یجد األفراد من خاللھا  الطالب،وإجراءات سلوك  والمسؤولیات،ذلك الحقوق 

یتم التركیز على السلوكیات اإلیجابیة والنمو والعواقب المرتبطة بالسلوك. من المھم أن یكون الطالب مسؤولین عن أفعالھم. یجب على  
على قبول المسؤولیة عن نموھم األكادیمي  تھمواحد لدعم حقوق الطالب مع مساعد الطالب وأولیاء األمور والموظفین العمل في وقت

 عي.واالجتما
 

 حقوق ومسؤلیات الطالب
 

الحقوق العامة لجمیع الطالب وأولیاء األمور. تحدد ھذه السیاسات حقوقًا معینة  التعلیمیة موكیلتیو فلسفة وسیاسات منطقة  وتحمى تحترم
 للطالب والمسؤولیات المقابلة في إطارنا التعلیمي. 

 
 مسؤلیات المنطقة 

 
األكادیمي واالجتماعي من خالل عملیة توفیر الفرص وتطویر االنضباط الذاتي والمسؤولیة الفردیة   البلتنفیذ التزامنا بتطویر نمو الط

 بما یلي: تعلیمیةمنطقة الالسیقوم موظفو  إیجابیة،بطریقة 
 وایجابي  ممحتر ب إظھار اسلو•    
 التوقعات األكادیمیة والسلوكیة العالیة للطالب باستمرارووضع • تحدید    
 مناسب مع الطالب  ھمسلوكو ینمتسق واكون ی • أن    
 • الحفاظ على كرامة الطالب واحترامھم لذاتھم    
 • خلق جو من االحترام للجمیع   
 • تنوع أوقات التعلم للطالب حسب احتیاجات كل طالب ومدى تعقید المھمة   
  • توفیر فرص النجاح في النمو األكادیمي واالجتماعي   

 
   المنطقة التعلیمیةقواعد 

 
أنشأت المنطقة ثالث قواعد    االعتقاد،أنھ یمكن للطالب التعلم ویمكن تعلیمھم كیفیة إدارة سلوكھم. مع ھذا التعلیمیة موكیلتیو  منطقةتعتقد 

 عامة للسلوك توجھ سلوك الطالب: 
 • سیحترم الطالب حقوق وممتلكات أنفسھم واآلخرین   
 ة تخلق بیئة تعلیمیة إیجابیة• سوف یتصرف الطالب بطریق   

 • سیحترم الطالب صحة وسالمة اآلخرین        
ال قد تضع المدارس والفصول الدراسیة الفردیة قواعد أكثر تحدیدًا للطالب. وستتوافق ھذه القواعد أیًضا مع سیاسة المجلس وفلسفتھ. عندما 

ي  الموضحة الحقًا ف تھذیب الستستخدم المنطقة استراتیجیات  ،لھم المحددوقواعد المبنى  ھذه،یلتزم الطالب بقواعد المنطقة األساسیة الثالثة 
بما في ذلك أحداث ما بعد المدرسة   ،التعلیمیة ھذا المستند. ھذه القواعد ساریة المفعول في جمیع األحداث التي ترعاھا منطقة موكیلتیو

 النقل والنقل في المنطقة.  وسائل  ، وفي مناطقالمدرسةوخارج 
 

   اإلیجابي النھج
 

سیتبع جمیع الموظفین عملیة لتوجیھ الطالب بشكل إیجابي في تغییر السلوك في كل   واالجتماعي،في سعینا للتركیز على النمو األكادیمي 
 . ھدفنا ھو مساعدة الطالب على أن یكونوا أفرادًا مسؤولین ومنضبطین ذاتیًا.لتھذیبمستوى من مستویات ا
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 إجراءات التظلم / الشكوى 
 

  التظلمیجب توجیھ المظالم / الشكاوى المتعلقة بموظفي المنطقة أو البرامج إلى الموظف المحدد أو إلى مدیر المدرسة لحلھا. إذا لم یتم حل 
فقد یتم توجیھھا إلى من ینوب عن المشرف والتعامل معھا وفقًا لسیاسة وإجراءات مجلس اإلدارة   المبنى،أو الشكوى على مستوى 

4312/4312 -P.  قصیر األجل وطویل األجل والطرد    وقفیتم التعامل مع إجراءات التظلم وعملیات االستئناف المتعلقة بالتأدیب والت
 .P3241-و  3241وسیاسة وإجراءات مجلس اإلدارة    240- 400- 392والطرد في حاالت الطوارئ وفقًا لـ  

 

 حضور الطالب 
 

أن العملیة التعلیمیة تتطلب استمراریة التدریس والمشاركة النشطة في الفصول الدراسیة وتجارب الحیاة   التعلیمیة موكیلتیومنطقة درك ت 
المدرسة أولویة ھو   لحضور االنتظامالھادفة. یجب على الطالب الذھاب إلى المدرسة بانتظام لالستفادة من ھذه الركائز التعلیمیة. قد یكون 

 اح األكادیمي للطالب. العامل األكبر الذي یؤثر على النج
 

 فوائد الحضور الیومي 
 

  المتحانات الموجزةسمح الحضور المنتظم إلى المدرسة للطالب بمواكبة األنشطة الصفیة الیومیة والدروس والواجبات واالختبارات وای 
 یلي: وإكمالھا في الوقت المحدد. تشمل المزایا األخرى ما 

   المعاییر في التقییمات المحلیة  واالمرجح أن یجتاز الطالب الذین یحضرون المدرسة بانتظام فصولھم ویلب  من-  اإلنجاز األكادیمي    •   
 والوالئیة. 

                                     والوصول إلى المعلومات الھامة مثل  المستشارین،الذین یحضرون المدرسة بانتظام لدیھم فرص مثل الوصول إلى  الطالب- الفرص     •    
 او أكثر المتحدثین الضیوف و المیدانیة،والقدرة على المشاركة في الرحالت  الدراسیة،معلومات المنح  أو ACTو SATمواعید اختبار 

         ذلك.من           
                شيء أكبر من أنفسھم. یتعلمون العمل  كونھم أعضاء فيالطالب المشاركون بإحساس باالنتماء و یشعر -   كونك عضًوا في المدرسة  •   

     .   مھارات اجتماعیة أخرى قیّمة  الجماعي ومھارات االتصال ویلتقون باآلخرین من ثقافات متنوعة ویكتسبون
 

 عندما یغیب الطالب عن المدرسة 
 

والتي ال یمكن االستعاضة عن بعضھا. قد یؤدي عدم الحضور إلى المدرسة   التعلیمیة،األنشطة  فيتعطل   یؤدي عدم االلتحاق بالمدرسة إلى 
 بانتظام إلى ما یلي:

    للتخرج في الوقت المحدد من المدرسة  كردیتساعة  24یجب على الطالب كسب  ،2019 تخرج من فصل بدًءا-   كردیتفقدان ال   •       
                                                                                                                .مھم كردیتلذلك كل  الثانویة،

  و / أو درجات اختبار  المحددة ھامواعید عدم  تقدیمھا فيمھام و / أو بال القیامیعني التغیب عن المدرسة عدم  قد -   اتخفض الدرج    •     
                                                                                                .درجات أقلانخفاض الإلى  یؤدي قد مما  أقل،

الطالب الذین ال یذھبون إلى المدرسة بانتظام لخطر طردھم من الفصل (الفصول) أو من   یتعرض-   اإلبعاد من الفصل أو المدرسة  •   
 . المدرسة تماًما

            بدون اإللزامي إلى المدرسة ھو سیاسة تأخذھا المدارس على محمل الجد. قد یؤدي الغیاب  الحضور-  إلى المدرسة إلزامي   الحضور•      
                                                                                       .إلى المحاكم Beccaالتماس  إلى قیام المدرسة بتقدیم عذر

 
 فعلھ؟  ألولیاء االمورما الذي یمكن 

 
قانون الحضور  تحمل الطالب وأولیاء أمورھم مسؤولیة ضمان حضور الطالب إلى المدرسة بانتظام على النحو المنصوص علیھ في ی 

 اإللزامي لوالیة واشنطن. قد تتضمن االستراتیجیات لمساعدة الطالب على االلتحاق بالمدرسة ما یلي: 
        مھام  واسمح للغیاب واطلب أي عمل /  الفور،فاتصل بالمدرسة على   المدرسة،سیتغیب عن فلك كان ط إذا-   اتصل بالمدرسة على الفور•      

    .اتباع اإلرشادات وسیاسات الحضور الموضحة في دلیل الطالب / ولي األمر في كل مدرسة. تأكد من ناقصة
      التعلیمیة بنظام مواصالت قوي. إذا كان  ماكیلتیو قةمنط تتمتع- یوم  الوصول إلى المدرسة في الوقت المحدد كل  على  طفلكساعد •   
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فاعرف أوقات ومواقع الركوب والتوصیل. قد یجعل الذھاب إلى المدرسة متأخًرا من الصعب على الطالب البقاء على    الحافلة،یستقل  طفلك
 . درایة بالدروس األولى من الیوم

وما ھي األنشطة القادمة   المنزلیة،وماذا لدیھ من الواجبات  المدرسة، كانتوكیف   یومھ،عن  طفلك اسأل-   ابق على اطالع وشارك•        
قرأ المعلومات التي تأتي إلى ا و المعلم،حضر اجتماعات الوالدین / ا و المدرسیة،وأكثر من ذلك. تحقق كل لیلة من أن طفلك یكمل واجباتھ 

 .وتعرف على أصدقائھ   المدرسیة،حضر األحداث او اإلنترنت،وتحقق من درجاتھ عبر   المدرسة،المنزل من 
 . یتناول نظاًما غذائیًا متوازنًا ویمارس الكثیر من التمارین ونوًما جیدًا طفلكمن أن  تأكد-  تعزیز الصحة الجیدة قم ب •     
  .الموارد إذا كنت تواجھ مشكلة في إیصال الطالب إلى المدرسة تتوافر-  الموارد •     

o  والممرضة ، ومسؤول الموارد، والسكرتیر، والمدرب، ومستشار   دیر،تحدث مع معلم مدرستك ، والمستشار ، والم - موظفو المدرسة
 .النادي وغیرھم من الموظفین

o الموارد عبر اإلنترنت 
 Snohomish County Juvenile Court Department –

http://www.snohomishcountywa.gov/195/Juvenile-Court 
 OSPI – Graduation: A Team Effort – https://www.k12.wa.us/student-success/support-

programs/reengaging- reducing-dropouts 
 OSPI – Truancy (Becca Bill) and Compulsory Attendance – 

https://www.k12.wa.us/student-success/support- programs/attendance-chronic-
absenteeism-and-truancy 

 

) عاًما  16). عندما یبلغ عمر الطالب ستة عشر (18) إلى سن الثامنة عشرة (8الحضور إلزامي في مدارس والیة واشنطن من سن الثامنة (
 RCWوالمھن ذات األجر واالستثناءات األخرى بموجب  كامل،ال یحتاج الطالب الذین یعملون بدوام  الوالدین،وبموافقة  أكثر،أو 

28A.225.010 یلتزم الطالب المسجلون بنفس لوائح الحضور الموجودة للطالب غیر المشمولین باالستثناءات. ذلك،ضور. ومع إلى الح 
 

جمیع الفصول الدراسیة المجدولة بانتظام والتي یتم تعیینھم فیھا ما لم یتم إعفاءھم   التعلیمیة سیحضر الطالب المسجلین في منطقة موكیلتیو
 فصل أو من ینوب عنھ. رسمیًا من اإلدارة أو مدرس ال

 
 خالل الیوم الدراسي. مدارسالتعلیمیة ماكیلتنو أغلقت جمیع مدارس منطقة 

 
WAC 392-401-020   یجب إعفاء الغیاب لألسباب التالیة:  - بعذرالغیاب 

البصر والحمل    فحصالطب واالستشارة وطب األسنان و یقتصر علىال ولكن طبي (بما في ذلك وعد م وا. المرض أو الحالة الصحیة 1
 قانونیًا.  عن الطالب مسؤول الوالعالج الداخلي أو الخارجي لالعتماد على المواد الكیمیائیة أو الصحة العقلیة) للطالب أو الشخص 

 وفاة أو مرض في األسرة.   ،ولكن ال تقتصر على ذلك،. حالة الطوارئ العائلیة بما في 2
 الدیني أو الثقافي بما في ذلك االحتفال بعطلة دینیة أو ثقافیة أو المشاركة في تعلیم دیني أو ثقافي. . الغرض 3
 . المحكمة أو اإلجراءات القضائیة أو النشاط بأمر من المحكمة أو خدمة ھیئة المحلفین. 4
 . زیارة ما بعد الثانویة أو المدرسة الفنیة أو برنامج التدریب المھني أو مقابلة المنحة. 5
  RCW 28A.225.055. أنشطة البحث واإلنقاذ المعترف بھا من قبل الدولة والتي تتفق مع 6
 / التبعیة.  رعایة التبنيالطالب بال مأوى أو وضع . الغیاب یتعلق مباشرة ب 7
 RCWمع  ألحد الوالدین أو الوصي القانوني الذي ھو عضو في الخدمة الفعلیة بما یتفق تعیین. الغیاب المتعلق بأنشطة ال8

28A.705.010. 
إذا كان الطالب ال یتلقى خدمات   WAC 400- 392. الغیاب بسبب اإلیقاف أو الطرد أو الطرد الطارئ المفروض بموجب الفصل 9

 .WAC 392-121-197تعلیمیة ولم یتم تسجیلھ في أنشطة "دورة دراسیة" مؤھلة على النحو المحدد في  
 بما في ذلك حاالت الغیاب المتعلقة بالتھدیدات واالعتداءات أو التنمر   ،البلطا. الغیاب بسبب مخاوف تتعلق بسالمة 10
 مھاجر.  الالطالب  وضع. الغیاب بسبب 11
أو من ینوب عنھ وأحد الوالدین أو الوصي أو الشاب   ناظر. نشاط معتمد یتوافق مع سیاسة المنطقة ومتفق علیھ بشكل متبادل من قبل ال12

 المتحرر.  
 

فئات أو    ناطق. قد تحدد المبعذرالمدرسة أو من ینوب عنھ سلطة تحدید ما إذا كان الغیاب یفي بالمعاییر المذكورة أعاله للغیاب  ناظریمتلك 
 .عذرب معاییر إضافیة للغیاب 

 
WAC 392-401-030   أي غیاب عن المدرسة یكون بدون عذر ما لم یفي بأحد المعاییر المنصوص علیھا في  -  الغیاب بدون عذر
WAC 392-401-020  .(المذكورة أعاله) 

http://www.snohomishcountywa.gov/195/Juvenile-Court
https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/reengaging-reducing-dropouts
https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/reengaging-reducing-dropouts
https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/reengaging-reducing-dropouts
https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/attendance-chronic-absenteeism-and-truancy
https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/attendance-chronic-absenteeism-and-truancy
https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/attendance-chronic-absenteeism-and-truancy


 
 

    9       2020-2021  التعلیمیة ماكیلتیو  لمنطقة الطالب لیاتوومسئ حقوق كتیب

 
للطالب بالمغادرة إال  . لن یُسمح البیجب على الطالب الذین یجب علیھم ترك المدرسة خالل النھار تسجیل المغادرة من خالل مكتب الط

ة ھاتفیة من ولي األمر / الوصي. سیتم اعتبار الطالب الذین یغادرون دون اتباع ھذا اإلجراء متغیبین. یجب على أو مكالم ذكرةبعد تلقي م
 الطالب العائدین في نفس الیوم تسجیل الدخول لتجنب وضع عالمة غائب عنھم للفترة المتبقیة من ذلك الیوم.

 
مع ذكر تاریخ   ،مبنىالوفقًا إلجراءات  ،الوصيابي أو شفھي من ولي األمر / سیتم إعفاء الطالب الذین تغیبوا عن المدرسة بعد اتصال كت 

 الغیاب وسبب الغیاب عن المدرسة. یجب على المعلمین التأكد من حصول الطالب على قسیمة قبول قبل قبولھم في الفصل بعد الغیاب.
 

) بعد العودة إلى  2الوصي أو الطالب المؤھل لغیاب معذور في غضون یومین دراسیین ( / ولى االمرجب استالم اتصال كتابي أو شفھي من 
 أو سیكون الغیاب بدون عذر. ،المبنىترتیبات أخرى وفقًا إلجراءات  ما لم یتم اتخاذ رسة،المد

 
  أو الدرجات أو الخروج من الفصل أو المدرسة. كردیتقد یؤدي عدم الحضور إلى فقدان ال

 
  ذر.في إبالغ محكمة األحداث عن حاالت الغیاب بدون ع Becca Bill“لشروط "قانون بیكا"  نطقةستمتثل الم

 
Becca Bill  -  الحضور مھم للنجاح األكادیمي ، وقد یكون التغیب بدون عذر عالمة تحذیر مبكر للمشاكل التي لم یتم معالجتھا في

یعتبرون متغیبین عن المدرسة. یتطلب قانون التغیب   المدرسة،في المستقبل. عندما یفشل الشباب في الذھاب إلى  ترك المدرسةالمدرسة و
من المدرسة / المنطقة ومحكمة   بیكا،المعروف باسم قانون  ،Washington State’s truancy law ,واشنطن عن المدرسة في والیة  

 ات محددة عندما یتغیب الشباب عن المدرسة.  األحداث اتخاذ إجراء
 

 متطلبات المدرسة / المنطقة 
  یتعین على المدرسة إبالغ ولي األمر كتابیًا أو عبر الھاتف. شھر،بدون عذر في غضون  واحد• بعد غیاب 

 یتعین على المدرسة بدء مؤتمر أولیاء األمور لتحسین حضور الطالب.  عذر،حاالت تغیب بدون  ثالث• بعد 
خطوات مستنیرة بالبیانات للقضاء على غیاب الطالب أو تقلیلھ  نطقة بدون عذر، ستتخذ الم الخامسوقبل الغیاب  الثاني• بین الغیاب 

 ر معتمد من قبل المنطقة. لطالب المدارس المتوسطة / الثانویة أو أي تقییم آخ WARNSباستخدام إما تقییم 
أو یمكن إحالة   الطالب،والمدرسة إبرام عقد لتحسین حضور  ولى االمر یجب على واحد،حاالت تغیب بدون عذر في شھر   خمس• بعد 

 لمجتمع أو تقدیم التماس إلى محكمة األحداث. ل التغیبالقضیة إلى مجلس 
یتعین على منطقة المدرسة رفع  دراسي،حاالت تغیب بدون عذر في عام   عشرأو   واحد،حاالت تغیب بدون عذر في شھر  سبع• بعد 

 التماسات التغیب عن المدرسة إلى محكمة األحداث. 
یتعین على المدرسة تقدیم طلب ازدراء. یتألف مجلس التغیب   المدرسة،• إذا لم یمتثل الطالب ألمر المحكمة الناتج عن التماس التغیب عن 

  مجتمع المحلي لمعالجة التغیب المفرط عن المدرسة.عن المدرسة من أعضاء ال
 

  3110مجلس اإلدارة  سیاسة-سن الحضور والحضور اإلجباري 
 

 االلتحاق بمدارس المنطقة حق ومسؤولیة ألولئك الذین یستوفون المتطلبات المنصوص علیھا في القانون. بأن  یجب أن یتم االعتراف
 

عاًما االلتحاق بمدارس المنطقة حتى یكمل متطلبات التخرج من   21یستوفي الحد األدنى لسن االلتحاق ویقل عن  ان حق لكل مقیم بالمنطقة ی 
عاًما ملزمون بموجب القانون بااللتحاق بمدرسة خاصة أو عامة   18سنوات وأقل من  8المدرسة الثانویة. األطفال الذین تبلغ أعمارھم 

عاًما أو أكثر من الحضور   16قد یُعفى األطفال الذین یبلغون من العمر  معینة،م یتلقوا تعلیمات منزلیة معتمدة. في ظل ظروف معتمدة ما ل
 الطالب: إلى المدرسة. یجب أن یمارس المشرف سلطتھ لمنح استثناءات عندما یقررون أن 

 
أو تحریر الطفل وفقًا للفصل   المدرسة،عدم مطالبة الطفل بالذھاب إلى  على أولیاء االمورأ. یعمل بانتظام وبشكل قانوني ویوافق         

13.64 RCW . 
 سكنیة،  ب. یحضر مؤسسة        
  أو بالوالیة،استوفى متطلبات التخرج وفقًا لقواعد ولوائح مجلس التعلیم ج.        

 .للتعلیم. والیةحصل على شھادة الكفاءة التعلیمیة وفقًا لقواعد ولوائح مجلس الد.          
 
یحتفظ الطالب المقیم الذي تم منحھ استثناًء بالحق في التسجیل كطالب بدوام جزئي ویحق لھ االلتحاق بأي دورة وتلقي أي  

للطالب بدوام   العامة دمھا المدرسةتقخدمات إضافیة والحصول أو تلقي أي مجموعة من الدورات والخدمات المساعدة التي 
 كامل.

http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.225.030


 
 

    10       2020-2021  التعلیمیة ماكیلتیو  لمنطقة الطالب لیاتوومسئ حقوق كتیب

 
 ة یالمدرسسجالت ال

 
التعلیمیة إشعاًرا سنویًا بحقوق   ماكیلتیو) أن تقدم منطقة 99.7  القسم-  FERPAالخصوصیة التعلیمي لألسرة (و  یشترط قانون الحقوق

FERPA للمدارس،من أجل التشغیل المنظم والفعال  ،لتعلیمیةلطالب اا مصلحةمنطقة االحتفاظ بسجالت الطالب الالزمة لال. یجب على  
 القانون.  یقتضیھ وفقاً لماو

 
) عاًما  18والطالب الذین تزید أعمارھم عن ثمانیة عشر ( ألولیاء االمور) FERPAیمنح قانون الخصوصیة والحقوق التعلیمیة لألسرة (

 :("الطالب المؤھلین") حقوقًا معینة فیما یتعلق بسجالت تعلیم الطالب. ھم 
 

 ) یوًما من الیوم الذي تتلقى فیھ المنطقة التعلیمیة طلبًا 45. الحق في فحص ومراجعة سجالت تعلیم الطالب خالل خمسة وأربعین (1
 

على    االمور أولیجب  إلى    یاء  خطي  طلب  تقدیم  المؤھلین  الطالب  السجل    ناظر أو  یحدد  المناسب]  المدرسة  مسؤول  [أو  المدرسة 
أو الطالب المؤھل بالوقت والمكان    ولى االمر  باتخاذ الترتیبات للوصول وإخطار  ناظر(السجالت) الذي یرغبون في فحصھ. سیقوم ال

 . اللذین یمكن فیھما فحص السجالت 
 

 أو الطالب المؤھل أنھا غیر دقیقة أو مضللة. ولى االمر  في طلب تعدیل السجالت التعلیمیة للطالب التي یعتقد. الحق 2
 

أو الطالب المؤھلین أن یطلبوا من المنطقة تعدیل السجل الذي یعتقدون أنھ غیر دقیق أو مضلل. یجب أن یكتبوا  لألولیاء االموریجوز 
 السجل الذي یریدون تغییره وسبب عدم دقتھ أو تضلیلھ. بوضوح جزء  واحددی  المدرسة؛لناظر 

 
ولى  فستقوم المنطقة بإخطار  المؤھل،أو الطالب  ولى االمرإذا قررت المنطقة التعلیمیة عدم تعدیل السجل كما ھو مطلوب من قبل 

التعدیل. سیتم تقدیم معلومات إضافیة بشأن  أو الطالب المؤھل بالقرار وإبالغھم بحقھم في جلسة استماع فیما یتعلق بطلب االمر 
  .إجراءات جلسة االستماع إلى ولي األمر أو الطالب المؤھل عند إخطاره بالحق في جلسة استماع

 
باستثناء الحد الذي تسمح بھ   للطالب،. الحق في الموافقة على الكشف عن معلومات التعریف الشخصیة الواردة في السجالت التعلیمیة 3

FERPA  الكشف دون موافقة. ب 
 
أحد االستثناءات التي تسمح باإلفصاح دون موافقة ھو الكشف لمسؤولي المدرسة الذین لدیھم مصالح تعلیمیة مشروعة. مسؤول  

المدرسة ھو شخص یعمل من قبل المنطقة كمسؤول أو مشرف أو مدرب أو موظف دعم (بما في ذلك الموظفین الصحیین أو الطبیین 
ألداء مھمة خاصة (مثل محاٍم  منطقة شخص أو شركة تعاقدت معھا ال ة؛المدرس شخص یعمل في مجلس إدارة  )؛انونوموظفي إنفاذ الق

أو   التظلمات،مثل لجنة التأدیب أو  رسمیة،أو أحد الوالدین أو طالب یعمل في لجنة   )؛أو مدقق حسابات أو مستشار طبي أو معالج
 مساعدة مسؤول مدرسة آخر في أداء مھامھ. 

 
 المھنیة.ؤول المدرسة لدیھ مصلحة تعلیمیة مشروعة إذا كان المسؤول بحاجة إلى مراجعة سجل تعلیمي من أجل الوفاء بمسؤولیتھ مس

 
تكشف المنطقة التعلیمیة عن السجالت التعلیمیة دون موافقة لمسؤولي منطقة تعلیمیة أخرى یسعى فیھا الطالب أو   الطلب،بناًء على 

تنص  إذا اال القیام بمحاولة معقولة إلخطار الطالب بطلب السجالت  تعلیمیةمنطقة الالمن  FERPAینوي التسجیل. [مالحظة: تتطلب 
 السجالت عند الطلب.]  لارسافي إشعارھا السنوي على أنھا تنوي 

 
. اسم  FERPA. الحق في تقدیم شكوى إلى وزارة التعلیم األمریكیة بشأن اإلخفاقات المزعومة من قبل المنطقة لالمتثال لمتطلبات 4

 :ھو FERPAوعنوان المكتب الذي یدیر 
Family Policy Compliance Office 

U.S. Department of Education 
400 Maryland Avenue SW 

Washington, DC 20202-4605 
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 حجب السجالت 
 

أو   لشھادةیكون الطالب مسؤوالً عن تكلفة استبدال المواد أو الممتلكات التي فقدت أو تضررت بسبب اإلھمال. قد یتم حجب درجات الطالب أو ا
والدیھ  النحو المتفق علیھ من قبل المنطقة. یجوز للطالب أو   الدبلوم حتى یتم االسترداد عن طریق الدفع أو المعادلة من خالل العمل التطوعي على

 عن األضرار إلى المشرف ومجلس اإلدارة.  تكلفةالطعن في فرض 
 

 سلوك الطالب
 

  3241مجلس اإلدارة  سیاسة-والتصحیح  أدیبت إدارة الفصل الدراسي وإجراءات ال 
 

االنتھاكات السلوكیة. التأدیب لیس بالضرورة عقابیًا ولكن یمكن أن یتخذ أشكاًال "التأدیب" یعني أي إجراء تتخذه منطقة المدرسة ردًا على 
السیاسة  إیجابیة وداعمة. تظھر البیانات أن االستجابة الداعمة لالنتھاك السلوكي أكثر فعالیة وتزید من تكافؤ الفرص التعلیمیة. الغرض من ھذه 

 واإلجراءات المصاحبة لھا یشمل: 
  الثقافي واالستجابة لھ مفھوممع األسر والمجتمع والسعي لفھم ال • االنخراط       
  بما في ذلك توفیر المشاركة المبكرة ألولیاء األمور السلوكیة،• دعم الطالب في تلبیة التوقعات        
 بطرق تستجیب الحتیاجات الطالب ونقاط قوتھم وإبقاء الطالب في الفصل الدراسي إلى أقصى حد ممكن لتھذیب• إدارة ا       
  • تقدیم الخدمات التعلیمیة التي یحتاجھا الطالب أثناء اإلیقاف والطرد      
                   أو   وقفناجحة إلى الفصل الدراسي بعد الت وبالتالي دعم إعادة الدخول ال األمور،• تسھیل التعاون بین موظفي المدرسة والطالب وأولیاء       

 الطرد 
 لتھذیب• ضمان العدالة واإلنصاف واإلجراءات القانونیة الواجبة في إدارة ا      
  • إتاحة الفرصة لكل طالب لتحقیق النجاح الشخصي واألكادیمي      
 • توفیر بیئة آمنة لجمیع الطالب وموظفي المنطقة       

 

المصممة لتزوید الطالب ببیئة آمنة وصحیة وسلیمة من الناحیة التعلیمیة. من المتوقع أن   الطالب،یجب على المشرف إنشاء وإتاحة قواعد سلوك 
بما في ذلك معاییر السلوك التي تحترم حقوق اآلخرین وشخصھم وممتلكاتھم. من  المنطقة،في  البطالب على درایة بقواعد سلوك الطیكون ال

 توقع أن یعمل الطالب والموظفون معًا لتطویر مناخ إیجابي للتعلم.الم
 

  والتعامل مع العائالت ودعم الطالبالستعباد  التقلیل من ا
یجب على أعضاء ھیئة التدریس أوالً   التعلیمیة،ما لم یشكل وجود الطالب خطًرا مباشًرا ومستمًرا على اآلخرین أو تھدیدًا فوریًا ومستمًرا للعملیة 

على  او تعلیق  الدراسي،الفصل عن تلبیة التوقعات السلوكیة قبل فرض استبعاد للدعم الطالب لتھذیب حاولة شكل واحد أو أكثر من أشكال ام
 أوالً النظر في أشكال التأدیب األخرى.  نطقة یجب على الم األمد،أو التعلیق في المدرسة. قبل فرض تعلیق أو طرد طویل  ،رالمدى القصی 

 
للسلوك التي تم تطویرھا  لوالیةاستخدام أفضل الممارسات واالستراتیجیات المدرجة في قائمة ا التھذیبقد تتضمن ھذه األشكال األخرى من 

ال یتم تقیید الموظفین  ،ولكناألخرى الستخدام الموظفین.  التھذیب. سیحدد اإلجراء المصاحب قائمة بأشكال 5.035RCW 28A.16.بموجب 
  WAC 392-400-(9)025.مع  التھذیببھذه القائمة ویمكنھم استخدام أي شكل آخر من شكوى 

 
من أن نطقة یجب على موظفي المدرسة بذل كل محاولة معقولة إلشراك أولیاء األمور والطالب لحل االنتھاكات السلوكیة. یجب أن تتأكد الم

اإلشعارات وجلسات االستماع والمؤتمرات واالجتماعات والخطط واإلجراءات واالتفاقیات والعرائض والقرارات ذات الصلة بلغة یفھمھا 
ھذا قد یتطلب مساعدة لغویة. تشمل المساعدة اللغویة االتصال الشفوي والمكتوب وتتضمن أیًضا المساعدة في فھم   األمور؛ولیاء الطالب وأ
  الحفاظللتعلیق والطرد عالقة حقیقیة وجوھریة ب  نطقةحتى إذا كان اآلباء ال یستطیعون قراءة أي لغة. سیكون الستخدام الم الكتابي،االتصال 
الحفاظ على صحة وسالمة الطالب والموظفین والحفاظ على العملیة   ،لكن ال یقتصر على ذلك،بما في تعلیمیة منطقة الال ملیةعو القانوني

 التعلیمیة التي یفضي إلى التعلم. 
 

ستقدم المنطقة التعلیمیة خدمات تعلیمیة للطالب أثناء التعلیق أو الطرد. عندما تدیر المنطقة تعلیقًا طویل األمد أو  اإلجراءات،كما ھو موضح في 
في الوقت المناسب اجتماًعا إلعادة المشاركة وتتعاون مع أولیاء األمور والطالب لتطویر خطة إعادة المشاركة المصممة   نطقة ستعقد الم طردًا،

لفردیة للطالب من أجل إعادة الطالب إلى المدرسة بنجاح. یجوز ألي طالب تم تعلیقھ أو طرده التقدم إلعادة القبول في أي  خصیًصا للظروف ا
 وقت. 

 
 الموظفین  ھیئة

وفي   ،اخارجھأو  المدرسةسواء داخل  المدرسیة،وأثناء األنشطة  الدراسي،وظفو المنطقة مسؤولون عن اإلشراف على الطالب أثناء الیوم م

http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.165.035
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-400-025
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إلى المشاركة المبكرة ألولیاء األمور في الجھود المبذولة لدعم الطالب في تلبیة التوقعات السلوكیة. یتمتع  الموظفینلحافلة المدرسیة. سیسعى ا
ف اإلقصائي. یقوم المشرف بتحدید الموظفین اآلخرین الذین عین لھم المشرلتھذیب بما في ذلك جمیع ا ،لتھذیباالمشرف بسلطة عامة إلدارة 

الفصل الدراسي  عن یتمتع المعلمون بالسلطة القانونیة لفرض استبعاد  التأدیب،شكل آخر على األقل من أشكال ب سلطة تأدیبیة. بعد محاولة 
ستسعى اإلجراءات   الالوعي،للسلوكیات التي تعطل العملیة التعلیمیة. نظًرا الختالف تصورات السلوكیات الذاتیة وتشمل التحیز الضمني أو 

 . لتھذیبالمصاحبة إلى تحدید أنواع السلوكیات التي قد یدیر بھا موظفو المنطقة المحددة ا
 
 

 ستماع  ال وإتاحة الفرصة لجلسة ا  اإلشعار،وتقدیم  ،عدالةالضمان 
بإخطار أولیاء األمور في أقرب وقت ممكن بشكل معقول   نطقةستراعي المنطقة جمیع الحقوق الدستوریة للطالب. ستقوم الم ،لتھذیباعند إدارة 

مشاركة الوالدین خالل جلسة االستماع األولیة  الفصول الدراسیة وقبل إدارة أي تعلیق أو طرد. ستوفر المنطقة التعلیمیة فرًصا ل عن حول استبعاد
، بالتعلیق أو الطرد في موعد ال یتجاوز یوم عمل  WAC 392-400-455بما یتفق مع  كتابي،مع الطالب. ستزود المنطقة الوالدین بإخطار 

تشمل المساعدة اللغویة االتصال الشفوي والمكتوب وتتضمن أیًضا المساعدة في  أعاله،مدرسي واحد بعد جلسة االستماع األولیة. كما ھو مذكور 
اءات لمراجعة واستئناف عملیات التعلیق والطرد  إجرنطقة حتى لو كان اآلباء ال یستطیعون قراءة أي لغة. وضعت الم الكتابي،فھم االتصال 

 WAC.  392-400-530 حتى 392-400- 430بما یتفق مع  الطارئ،والطرد 
 

  الدراسي،الفصل عن واستبعاد  التأدیب،كال أخرى من أیًضا إجراءات لمعالجة شكاوى أولیاء األمور أو الطالب المتعلقة بأش نطقةوضعت الم
 واالستبعاد من النقل أو النشاط خارج المنھج. تتضمن إجراءات التظلم فرصة للطالب لمشاركة وجھة نظره وتوضیحھ بشأن االنتھاك السلوكي.
 

 التطویر والمراجعة 
أمًرا ضروریًا للمراجعة الفعالة لھذه   إلیھا،بما في ذلك االنتھاكات السلوكیة التي أدت  التأدیبیة،یعد اإلبالغ الدقیق والكامل عن جمیع اإلجراءات  

 فإن المنطقة تضمن مثل ھذا اإلبالغ. لذلك، السیاسة؛
  

البیانات إلى   ستقوم المنطقة بجمع ومراجعة البیانات بشكل دوري حول اإلجراءات التأدیبیة المتخذة ضد الطالب في كل مدرسة. سیتم تقسیم
، بما في ذلك الطالب المؤھلین لتعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة أو القسم  RCW 28A.300.042مجموعات فرعیة كما ھو مطلوب بموجب 

والتعلیق والطرد طویل األجل .   األجل،والتعلیق في المدرسة والتعلیق قصیر  راسیة،الدن الفصول ع. ستتضمن مراجعة البیانات االستبعاد 504
یجب على المنطقة دعوة موظفي المدرسة والطالب وأولیاء األمور واألسر والمجتمع للمشاركة في مراجعة البیانات. الغرض من مراجعة  

إجراءات لضمان أنھا لیست نتیجة للتمییز وقد  نطقةستتخذ الم التناسب،لى عدم إذا تم العثور ع تناسب؛البیانات ھو تحدید ما إذا كان ھناك عدم 
 .لتھذیبتقوم بتحدیث ھذه السیاسة واإلجراءات لتحسین العدالة واإلنصاف فیما یتعلق با

 
 توزیع السیاسات واإلجراءات 

الخاصة  تھذیب السنویًا سیاسات وإجراءات  نطقةالخاصة بھا للعائالت والمجتمع. ستقدم الم تھذیبسیاسات وإجراءات ال تعلیمیةمنطقة الالستوفر 
والتي قد تتطلب مساعدة لغویة للطالب وأولیاء األمور ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة    األمور،بھا لجمیع موظفي المنطقة والطالب وأولیاء 

موظفو المنطقة والمقاولون على درایة   تعلیمیة انمنطقة الال. ستضمن 1964المدنیة لعام  اإلنجلیزیة بموجب الباب السادس من قانون الحقوق
 .لتھذیببسیاسات وإجراءات ا 

 
 المدرسة  التدخل خارج 

 
 : المدرسة خارج   الحداثنت المدرسة ستتولى االختصاص في افیما یلي عوامل یجب مراعاتھا لتحدید ما إذا كا

 
 كلیًا أو جزئیًا بسبب سلوك بین الطرفین أثناء الیوم الدراسي؟ . ھل وقع الحدث 1     
 من المدرسة بشكل معقول؟  النصرافدث بالقرب من جرس ا . ھل وقع الح2     
  . ھل وقع الحدث بالقرب من ساحة المدرسة أو موقف الحافالت أو الحافالت بشكل معقول؟ 3     

  العملیة التعلیمیة في المدرسة؟. ھل سیؤدي الحدث إلى تعطیل 4     
 . إلساءةا. جسامة 5     

 
 النقل بالحافالت

 
المواصالت متاحة للطالب الذین تؤھلھم مساكنھم لركوب الحافلة. یعتمد استمرار الركوب على سلوك الطالب اآلمن واالحترام والمسؤول في  

 محطات الحافالت وفي الحافلة. 

http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-400-455
http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-400
http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-400
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.300.042
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 سلوك الركاب 

 تعلیمات السائق عند الطلب ألول مرة. . اتبع 1     
 عند توفرھا. األوقات، . ابق جالًسا بأمان. یجب ارتداء أحزمة المقاعد في جمیع  2     

 خفض مستوى الضوضاء. التحدث إلى شریك المقعد فقط. ا. 3     
 . ال تلمس أي شخص او إي شيء. احترام اآلخرین وممتلكاتھم. 4     
 األكل أو الشرب. . ممنوع  5     

 . اصعد / أنزل من الحافلة فقط في موقفك الخاص. 6     
  .. ادخل / اخرج من الحافلة بأمان باستخدام الدرابزین 7     
 . ضع حقیبة الظھر في حضنك أثناء ركوب الحافلة.  8    
 مواد المحظورة. بال. ال یسمح 9    

 
 والذي قد یشمل االستبعاد من الحافلة واإلجراءات التأدیبیة للمدرسة.  التھذیب سیؤدي عدم االلتزام بإرشادات سلوك الحافالت إلى

 
  قد تؤدي األنشطة التالیة إلى االنسحاب الفوري من الحافلة:

 تجاه سائق الحافلة   عنف /. عمل عدواني1   
 في الحافلة  عراك.  2   
 . رمي األشیاء داخل أو خارج الحافلة 3   
 مواد خطرة . حیازة أسلحة / 4   
 أو الممتلكات الخاصة  منطقة. تدمیر أو تشویھ ال5   
 . استخدام أجھزة الشرر 6   

 vaping التدخین و / أو أجھزة اإللكترونیة،الكحول أو أي شكل من أشكال التبغ بما في ذلك السجائر  وا المخدرات  وا. التدخین  7   
 لحافلة . إیماءات بذیئة أو ألفاظ نابیة موجھة لسائق ا 8   

 . أي جزء من الجسم ممتد خارج الحافلة  9   
  . التخویف / التحرش (التنمر) 10  

 
 .التعلیمیة اإلجراءات لضمان سالمة طالب منطقة موكیلتیو نطقةإدارة النقل في الموستنفذ ستضع 

 
 سوء سلوك استثنائي 

 
  المدرسیة،ومحطات الحافالت  المدرسة،ھناك فئات من السلوكیات التي تعتبر سوء سلوك طالب استثنائي. توجد سلطة المدرسة في ممتلكات 

و /   مدرسةیتم إخراج سوء سلوك الطالب من الوأثناء أي نشاط أو وظیفة أو حدث مدرسي عندما یتم إیقافھ خارج أرض المدرسة و / أو عندما 
إلى   المدرسیة،بسبب تأثیرھا على البیئة  أدناه،ن / إلى المدرسة ویعطل العملیة التعلیمیة. قد تؤدي السلوكیات مثل تلك الموضحة أو یحدث م

 التعلیق أو الطرد في حالة الطوارئ أو الطرد دون تدخالت تأدیبیة سابقة.
 

ف العلى انھا خاصة بالفردونقلھا   : السرقة األدبیة ھي ممارسة أخذ عمل أو أفكار شخص آخراألكادیمي خداعال األكادیمي بأنھ أي  خداع. یُعرَّ
إجراء أو إجراء حضوري قد یؤدي إلى خلق میزة أكادیمیة غیر عادلة لنفسھ أو میزة أكادیمیة غیر عادلة أو ضرر ألي طالب آخر. قد یشمل  

توزیع أو مشاركة أو   او بذلك؛و مساعدة طالب آخر في القیام  أ الطالب؛، تقدیم أعمال اآلخرین الممثلة على أنھم عمل وال یقتصر على ذلك،
  األخرى؛الغش في االختبارات أو المھام أو األعمال المدرسیة او  بھا؛استخدام مصادر غیر مصرح او  المكتملة؛استالم مھام / اختبارات الفصل 

   شخص آخر.ب  أو بك  (درجات) الخاصةلدرجة اتغییر 
 

: اإلعداد المتعمد أو محاولة إشعال النیران والتي قد تشمل استخدام أجھزة حارقة مثل سالح أو قنبلة إلشعال  / األجھزة الحارقة  المتعمد الحرق
 النار.

 
ف موقع التنمر  التنمر على أنھ سلوك عدواني غیر مرغوب فیھ یتضمن اختالًال حقیقیًا أو متصوًرا في القوة. یتكرر   Stopbullying.gov: یُعِرّ

مثل القوة   القوة،یجب أن یكون السلوك عدوانیًا ویتضمن اختالًال في توازن   تنمًرا،السلوك أو یحتمل أن یتكرر بمرور الوقت. لكي یتم اعتباره 
أو  السلوكیات التي تحدث أكثر من مرة ب البدنیة أو الوصول إلى معلومات محرجة أو الشعبیة للسیطرة على اآلخرین أو إیذائھم. یصف التكرار 

 لفظیًا،ومھاجمة شخص ما جسدیًا أو  الشائعات،ونشر  التھدیدات،التي یحتمل أن تحدث أكثر من مرة. یشمل التنمر إجراءات مثل توجیھ 
 واستبعاد شخص من مجموعة عن قصد. 
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: استخدام  وال تقتصر على األمثلة،: السلوكیات التي تعطل بشكل كبیر البیئة التعلیمیة أو تنتھك حقوق اآلخرین. قد تشمل المدرسةباضطراب  

عندما یتسبب أو یمكن التنبؤ   المدرسةالكالم اإللكتروني مثل وسائل التواصل االجتماعي و / أو الرسائل النصیة و / أو الفیدیو الذي یحدث خارج 
وة أو العنف أو السلوك ذي الصلة (مثل  التھدید باستخدام الق المدرسة؛بشكل معقول بأنھ یتسبب في اضطراب كبیر في المدرسة أو نشاط ترعاه 

أو   االعتصامات،أو  ،االضراباتأو  االحتجاجات، )؛حریق كاذب سحب إنذار  المثال،التھدیدات بالقنابل) أو استخدام الضوضاء (على سبیل 
 .التعلیمیة التسبب عمداً في تعطیل أو عرقلة أي وظیفة في منطقة موكیلتیو

 
  المار جواناكحول أو ال واألشیاء التي یُزعم أنھاوالمواد الخاضعة للرقابة  والمار جوانا: یعد استخدام الكحول المار جوانا المخدرات / الكحول /  

ھا في أرض  ن ح امالس ولن یتمانتھاًكا لسیاسة المنطقة   األدوات،باإلضافة إلى نیة بیع أو حیازة مثل ھذه المواد أو  للرقابة،أو مواد خاضعة 
. یشمل ذلك البیع أو التصنیع أو الشراء أو النقل  التعلیمیة المدرسة أو في أي وظیفة أو نشاط معتمد أو برعایة أو إشراف من قبل منطقة موكیلتیو

ات ثانویة من أغذیة أو منتج اما رجوان أو الوقوع تحت تأثیر أو إظھار دلیل (اشتباه معقول في) استخدام أي مخدرات غیر مشروعة أو كحول أو 
أو إساءة استخدام أي دواء بوصفة طبیة أو إساءة  مخدر،أو مادة خاضعة للرقابة أو عقاقیر صناعیة أو عقار مشابھ / مادة یُزعم أنھا  المار جوانا

 استخدام األدویة التي ال تستلزم وصفة طبیة. 
 

ثیر أو إظھار دلیل على استخدام أي مواد قادرة أو مقصودة أو مزعومة أو  ال یجوز للطالب امتالك أو استخدام أو نقل أو بیع أو التعرض لتأ
بخالف مسكنات األلم واألدویة المستخدمة بشكل صحیح دون وصفة   حكمھ،مفترضة أنھا قادرة على تغییر مزاج الطالب أو إدراكھ أو سلوكھ أو  

جب أن تفي جمیع األدویة المستخدمة في المدرسة بمتطلبات  طبیة واألدویة الموصوفة من قبل مقدم رعایة صحیة مرخص لطالب فردي. ی 
   P3416-و 3416سیاسة وإجراءات مجلس اإلدارة 

و / أو أي مواد أخرى مشار إلیھا ھنا ، فسیتم  والمار جواناعندما یتم تحدید أن الطالب قد انتھك أي قاعدة مدرسیة تتعلق بالمخدرات والكحول 
بسبب سوء  طویل االمد ) أو الوصي (األوصیاء) وسیتم إخطار الطالب بأن المدرسة تفرض  التعلیق أو الطرد  االمورأولیاء (ولى االمر  إخطار  

یجوز للمسؤول فرض أشكال أخرى من التأدیب. سیحدد مسؤول المدرسة   فقط،السلوك االستثنائي. بالنسبة للجرائم التي تنطوي على أدوات 
 لب أو الوصي (األوصیاء) علیھ. موعدًا لعقد مؤتمر مع ولي أمر الطا

 
فسیقوم المسؤول بمراجعة عملیة اإلحالة. یجب   االستبعاد،إذا كان تقییم وعالج المخدرات والكحول شرًطا لعودة الطالب إلى المدرسة قبل نھایة 

 ). 3442رة. (سیاسة مجلس اإلدارة قائمة بالموارد لالستشا ،الوصيبناًء على طلب من الطالب أو ولي األمر /  التعلیمیة،أن توفر المنطقة  
 

یتم تعریف االحتیال على أنھ الخداع غیر المشروع الذي یھدف إلى تحقیق مكاسب مالیة أو شخصیة و / أو كشخص أو شيء ینوي   االحتیال:
اسم شخص آخر أو تزویر  الوسائل المكتوبة أو اإللكترونیة مثل استخدام  ،ولكن ال یقتصر على ذلك،خداع اآلخرین. السلوك الخاطئ بما في 

 األوقات أو التواریخ أو الدرجات أو العناوین أو غیرھا من البیانات التعلیمیة أو الشخصیة. 
 

أو عن طریق إجبار شخص ما على فعل شيء ضد إرادة   التھدید،الحصول على المال أو الممتلكات عن طریق العنف أو  واإلكراه: االبتزاز،
  .التھدیدالطالب بالقوة أو 

 
  المخاطرة بشيء ذي قیمة على أمل الفوز بشيء آخر ذي قیمة. القمار:

 
: یجوز للطالب الملتحق بمدرسة عامة أو مدرسة بدیلة إیقاف أو طرده إذا كان الطالب عضًوا في عصابة ومنخرط عن عمد في  العصابة نشاط 

و (ج) یتآمر بشكل   محددة؛قیادة  ا(ب) لدیھ أكثر؛نشاط عصابة على أرض المدرسة. "العصابة" ھي مجموعة: (أ) تتكون من ثالثة أشخاص أو 
ولكن ال  العصابات،. یشمل نشاط RCW 28A.600.455بشكل مستمر ألغراض إجرامیة على النحو المحدد في  منتظم ویعمل بشكل متضافر

  واللغة؛وضع العالمات وعالمات العصابات  بالعصابة؛تحدید الذات على أنھا مرتبطة  بالعصابة؛، المالبس والشعارات المرتبطة یقتصر على
 والترھیب و / أو المالحظة الطوعیة.  البدء،وأنشطة  االنتماء،إظھار  التجنید؛الترویج و / أو 

 
في ذلك تلك  بما- المضایقة أو الترھیب أو التنمر على أنھا أي رسالة أو صورة مكتوبة عن قصد  RCW 28A.600.477یُعّرف  المضایقات:

، ما یظھر أنھ مدفوع بالعرق أو اللون أو الدین أو النسب أو  ولكن ال تقتصر علىبما في ذلك  جسدیًا،أو فعًال  لفظیًا- التي یتم إرسالھا إلكترونیًا 
الخصائص  بما في ذلك التعبیر أو الھویة الجنسیة، أو اإلعاقة العقلیة أو الجسدیة أو غیرھا من  الجنسي،األصل القومي أو الجنس أو التوجھ  

 عندما یكون الفعل:  ،الممیزة
 رار بممتلكاتھاضالحاق طالب جسدیًا أو ل إیذاء یسبب •        
 • لھ تأثیر كبیر في التدخل في تعلیم الطالب        
 خلق بیئة تعلیمیة مخیفة أو مھددةی  ثمنتشر بحی • شدید أو مستمر أو        
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 • لھ تأثیر كبیر في تعطیل سیر عمل المدرسة المنظم        
 

تم فیھا اختیار الضحایا بناًء على خصائص مثل العرق أو األصل القومي األفعال التي ی  - ) جرائم الكراھیة / خطاب الكراھیة 1قد تشمل األمثلة (
أي طریقة لالنضمام إلى منظمة أو مجموعة طالبیة   - ) المعاكسات  2أو العرق أو الجنس / الجنس أو الدین أو التوجھ الجنسي أو اإلعاقة ؛ (

السلوك الكتابي أو   - ) المضایقات العنصریة 3ا أو عاطفیًا خطیًرا ؛ (تسبب أو یحتمل أن تسبب خطًرا جسدیًا أو ضرًرا جسدیًا أو ضرًرا عقلًی 
)  4الشفوي أو التصویري أو الجسدي المرتبط بالعرق أو اللون أو األصل القومي للفرد یكون شدید الخطورة أو واسع االنتشار أو مستمر ؛ (

لجنسیة وغیرھا من السلوك اللفظي أو الجسدي الموجھ إلى شخص  المقدمات الجنسیة غیر المرغوب فیھا وطلبات الخدمات ا - التحرش الجنسي 
: المضایقات اللفظیة غیر المرحب بھا ذات الطبیعة أو  ولكن ال یقتصر علىعلى سبیل المثال  الجنسي،بسبب جنسھ. تتضمن أمثلة التحرش  

سلوك أو كلمات   مناسب؛ھ بدوافع جنسیة أو غیر االتصال الجسدي غیر المرغوب فی  الجنسي؛ضغط غیر مرغوب فیھ للنشاط  الجنسیة؛اإلساءة 
 سلوك غیر مرحب بھ الكلمات أو الرموز اللفظیة أو المكتوبة الموجھة للفرد بسبب الجنس.  فیھا؛جنسیة غیر مرغوب  

 
  ).3216و  3214و  2020انظر البلطجة والفحش و / أو التخویف / التھدیدات (سیاسات مجلس اإلدارة 

 
 : األفعال التي یتبین أنھا مخالفة للقانون.المشروعالنشاط غیر 

 
تقتصر   ولكن ال ،: تلك السلوكیات غیر المناسبة أو غیر المناسبة للمدرسة وتعوق الحقوق التعلیمیة لآلخرین في التعلم. تشملالسلوك غیر الالئق

العدوان اللفظي (أي لغة   )؛طرق على األشیاء كسر، رمي،عدوان الكائن ( )؛الجسدي (الضرب والركل والدفع والبصق والعض  العدوان على،
و / أو   إذن؛فیدیو / تسجیل شخص ما دون  )؛والتي قد تشمل إیماءات بذیئة مؤذیة،موجھة إلى شخص بطریقة تھدیدیة أو  لفظیة،لفظیة أو غیر 

 و التخویف أو التنمر.غیر مناسب للمدرسة أو قد یتوافق مع تعریف المضایقة أ  بالرسمالتعبیر الكتابي / الفني / 
 

  للمودة؛والعرض غیر الالئق و / أو العرض العام المفرط  المبتذلة،واألفعال  لفظیة،: استخدام لغة بذیئة أو نابیة سواء لفظیة أو غیر الفحش 
إرسال محتوى جنسي أو مشاركة صور  ،ولكن ال تقتصر على األمثلة،استخدام أي جھاز إلكتروني ألغراض غیر الئقة أو غیر قانونیة (تشمل 

عاًما في حوزتھم مواد إباحیة لألطفال.   18أو مقاطع فیدیو غیر الئقة). یعتبر الطالب الذین یمتلكون صوًرا غیر الئقة ألي شخص دون سن 
 حرش. انظر الت 

 
: التدخل مع موظفي المدرسة في أداء واجباتھم. قد یشمل ذلك الفشل المتكرر في االمتثال أو اتباع الطلبات المعقولة  التدخل مع سلطات المدرسة

و / أو عدم  ، عدم االمتثال و / أو التحدي  ولكن ال یقتصر على أیًضا،من قبل تطبیق القانون و / أو المعلمین و / أو الموظفین. قد یشمل ذلك 
 االحترام و / أو اإلدالء ببیانات رسمیة كاذبة. 

 
) یھدف إلى أن یكون ضاًرا أو مھینًا أو تھدیدًا 1: التھدیدات الضمنیة أو العلنیة بالعنف الجسدي. السلوك أو االتصال الذي (الترھیب / التھدیدات

 ". انظر التحرش والبلطجة. مواقف فظي وغیر اللفظي بما في ذلك "ال ) یُظھر العداء تجاه شخص أو أشخاص قد یشمل التواصل الل2جسدیًا و ( 
 

والتي قد تشمل   واجباتھم،أثناء أداء  ضمني،سواء بشكل علني أو   تھدیدھم،: التدخل مع موظفي المدرسة من خالل تخویف سلطات المدرسة 
 التواصل اللفظي وغیر اللفظي بما في ذلك "المواقف". 

 
) راجع قسم "االستخدام  P2314-/2314(سیاسة وإجراءات مجلس اإلدارة  المالئم / الضار ألنظمة المعلومات اإللكترونیة: االستخدام غیر 

 المقبول ألنظمة المعلومات اإللكترونیة". 
 

في إصابة جسدیة أو التصرف بطریقة یمكن أن تسبب إصابة جسدیة ألي   التسبب،أو محاولة  التسبب،: / االعتداء  عراكإلصابة الجسدیة / الا
بأي طریقة بما في ذلك   عراكو / أو تشجیع ال االعتداء،أو  /، والتحریض على القتال و عراك: الولكن ال یقتصر على یشمل،شخص. وھذا 

و الفشل في الكشف عن المعرفة السابقة من معركة للمسؤول / من  و / أو أن تكون مراقبًا راغبًا و / أ عراكالتجمع وتسجیل الفیدیو والتخطیط لل 
  ینوب عنھ. یتم تعریف االعتداء على أنھ معنى إلحاق ضرر جسدي كبیر.

 
 أو ممتلكات اآلخرین دون إذن.  تعلیمیةمنطقة الالأخذ و / أو إزالة و / أو حیازة ممتلكات  السرقة:

 
ولكن ال یقتصر  التبغ،. یشمل vaping / juuling /: حیازة أو استخدام أو توزیع أو نیة بیع أو بیع منتجات التبغ Vaping / Juuling / لتبغا

والسجائر  النیكوتین،وأجھزة توصیل  والنیكوتین، یدخن،والتبغ الذي ال  یدخن،والتبغ الذي  والشم، والوالعات، والسیجار، السجائر،، على
. (سیاسة مجلس اإلدارة podو / أو أجھزة على غرار  e-cigaretteو ،juulو  ،vapingو  vaping ومنتجات التبغ، اإللكترونیة و / أو ملحقات

4335 .( 
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: التواجد في مكان غیر مصرح بھ أو رفض المغادرة عندما یُطلب منك ذلك أو الدخول غیر المصرح بھ إلى كمبیوتر المنطقة و / أو  التعدي 

دون   المدرسة،أو في األنشطة التي ترعاھا  لتعلیمیةامنطقة الأنظمة التسجیل (على سبیل المثال: اختراق جھاز الكمبیوتر). التواجد في ممتلكات 
 أثناء التعلیق / الطرد من المدرسة و / أو انتھاك أمر عدم التعدي على ممتلكات الغیر. سؤول،المإذن 

 
لمنطقة  الویب لبما في ذلك مواقع  المنطقة،وممتلكات  المدرسة،التسبب أو محاولة التسبب في ضرر لممتلكات اآلخرین و / أو  التخریب المتعمد: 

 أو المصادر اإلعالمیة.  
 

یُعد انتھاًكا لسیاسة المنطقة وقانون الوالیة ألي شخص یحمل سالًحا ناریًا أو سالًحا خطیًرا في مباني المدرسة أو وسائل النقل   خطرة:أسلحة 
األخرى المستخدمة حصریًا لألنشطة المدرسیة ما لم یصرح بذلك قانون الوالیة على وجھ التحدید. وفقًا  آتنشالتي توفرھا المدرسة أو مناطق الم

، مباني مدرسة ابتدائیة أو ثانویة عامة أو خاصة ، أو وسائل  في، أو یمتلك حمل الىمن غیر القانوني ألي شخص أن ی ،  RCW 9.41.280لـ 
 أثناء استخدامھا حصریًا من قبل المدارس العامة أو الخاصة:  آتنشالمنقل توفرھا المدرسة ، أو مناطق من 

 • أي سالح ناري.      
ویتألف من طولین أو أكثر من الخشب أو المعدن أو البالستیك أو مادة مشابھة  ”،nun-chu-ka• أي جھاز یُعرف عموًما باسم "عصي      

 متصلة بسلك أو حبل أو بوسائل أخرى. 
وھو عبارة عن أجسام معدنیة متعددة الرؤوس مصممة للتضمین عند االصطدام من أي   "،ف عموًما باسم "رمي النجوم یُعر  جھاز،• أي      

 جانب. 
أو بیلیھ أو مقذوف آخر عن طریق تصریف الھواء   BBمصمم لدفع  ھوائیة،بما في ذلك أي مسدس ھوائي أو بندقیة  ھواء،• أي مسدس 

 ي غاز آخر. المضغوط أو ثاني أكسید الكربون أو أ
بما في ذلك مسدس الصعق المقذوف الذي یُطلق   الصعق،• أي جھاز محمول یتم تصنیعھ لیعمل كسالح والذي یُعرف عموًما بمسدس 

 مجسات سلكیة متصلة بالجھاز الذي ینبعث منھ شحنة كھربائیة مصممة إلعطاء شخص أو حیوان صدمة كھربائیة أو شحن أو نبضة. 
 اة تستخدم أو ینوى استخدامھا كسالح بقصد إصابة شخص بصدمة كھربائیة أو نبضة. • أي جھاز أو شيء أو أد

 التالیة: • األدوات 
o  .أي دیرك أو خنجر 
o  أي سكین بشفرة أطول من ثالث بوصات ؛ 
o  تلقائیًا بواسطة آلیة نابضة أو أي جھاز میكانیكي آخر ؛ اطالقھاأي سكین بشفرة یتم 
o   أي سكین بھ نصل ینفتح أو یسقط أو یقذف إلى موضعھ بفعل قوة الجاذبیة أو الدفع أو الحركة إلى الخارج أو لألسفل أو بالطرد

 المركزي ؛ و 
o  .أي ماكینة حالقة بشفرة غیر محمیة 

. 
 أي طلقة متدلیة أو كیس رمل أو مضرب رمل.  •  
   •knuckles  .معدنیة 
 • طلقة حبال.   
 . مضربمعدني أو قضیب یستخدم أو ینوي استخدامھ ك • أي أنبوب  
 • أي مادة متفجرة.   
 • أي سالح یحتوي على غازات سامة أو ضارة.   
 لموت أو قد تؤدي بسھولة إلى الموت.  تْودى لمن المحتمل أن  بھا،• أي أداة أو أداة لدیھا القدرة على إلحاق الضرر بالطریقة التي تستخدم    

    
  تعتبر المنطقة األسلحة التالیة انتھاًكا لھذه السیاسة: ذلك،باإلضافة إلى  

  باستثناء األدوات المصرح بھا أو المخصصة ألنشطة مدرسیة محددة. أعاله،• أي سكین أو شفرة غیر مذكورة     
أي شيء غیر تلك المذكورة أعاله والذي یستخدم بطریقة تخویف أو تھدید أو جرح شخص آخر وقادر على إحداث مثل ھذه اإلصابة   •    

 وبسرعة. بسھولة 
 

تقوم قد یشكلون أسبابًا للطرد. س السیاسة،قد یكون الطالب الذین ینتھكون ھذه السیاسة مذنبین بارتكاب جنحة فادحة. الطالب الذین ینتھكون ھذه 
 القانون وأولیاء األمور / األوصیاء.  منفذيسلطة المدرسة بإخطار 

 
. یجوز للمشرف تعدیل الطرد لمدة عام RCW 28A.600.420یجب طرد الطالب الذین لدیھم سالح ناري لمدة ال تقل عن عام واحد وفقًا لـ 

ا تعلیق أو طرد الطالب لمدة تصل إلى عام واحد إذا تصرف  واحد لسالح ناري على أساس كل حالة على حدة. یجوز للمنطقة التعلیمیة أیضً 
 ) وعرض جھاًزا یبدو أنھ سالح ناري. RCW 9A.04.110الطالب بخبث (كما ھو محدد في 
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  أثناء التعلیق أو الطرد مشاركةوإعادة القبول وإعادة ال ،إجراءات االستئناف

 
 وإعادة القبول وإعادة المشاركة   ،االستئناف

یمكن للطالب / أولیاء األمور استئناف أي تعلیق أو طرد من المدرسة. یتم ذكر إجراءات التظلم والطعن في كل إشعار تعلیق / طرد ویمكن 
 P -3241العثور علیھا أیًضا في إجراءات مجلس اإلدارة 

 
 إعادة القبول 

المنطقة في أي وقت. إذا رغب الطالب في إعادة قبولھ في المدرسة   الىیمكن للطالب الذین تم تعلیقھم أو طردھم تقدیم طلب كتابي إلعادة القبول 
الذي سیوصي بالقبول أو عدم القبول. إذا رغب الطالب في االلتحاق   ناظرفسیقوم الطالب بتقدیم طلب مكتوب إلى ال منھا،التي تم إیقافھ / طرده 

 : طلب فسیقوم بتقدیم الطلب المكتوب إلى المشرف. سیشمل ال  أخرى،بمدرسة 
 ؛ • أسباب رغبة الطالب في العودة ولماذا یجب النظر في الطلب      
 و   ؛• أي دلیل یدعم الطلب      
  قد ساعدوا الطالب. ممن خرینآ أو  ولى االمر• بیان داعم من       

 ) أیام دراسیة من استالم ھذا الطلب. 7سیقوم المشرف بإبالغ الطالب وولي األمر بالقرار في غضون سبعة ( 
 

   مشاركةخطة إعادة ال
  ستتعاون المنطقة التعلیمیة مع الطالب وأولیاء األمور لتطویر خطة إعادة مشاركة حساسة ثقافیًا ومتجاوبة ثقافیًا مصممة خصیًصا للظروف

 یجب على المنطقة مراعاة ما یلي:  المشاركة،خطة إعادة  وضعالفردیة للطالب لدعم الطالب في العودة إلى المدرسة بنجاح. عند 
 طرده؛• طبیعة وظروف الحدث الذي أدى إلى إیقاف الطالب أو         

وتوعیة المجتمع وأولیاء  المجتمع،التاریخ والسیاقات الثقافیة للطالب، والمعاییر والقیم الثقافیة لألسرة، وموارد  االقتضاء،• حسب 
 األمور؛

 • تقصیر مدة تعلیق الطالب أو طرده.        
 وعلى المسار الصحیح للتخرج؛ و  مشاركتھ األكادیمي وغیر األكادیمي الذي یساعد في نجاح الطالب األكادیمي ویحافظ على  • تقدیم الدعم       

الطالب أو موظفي المدرسة في اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحیح الظروف التي أدت إلى التعلیق أو الطرد ومنع  أولیاء امور• دعم 
 تكرار ظروف مماثلة. 

 
أن یكون   نطقةالمنطقة التعلیمیة توثیق خطة إعادة المشاركة وتقدیم نسخة من الخطة للطالب وأولیاء األمور. یجب أن تضمن المیجب على 

 اجتماع إعادة المشاركة وخطة إعادة المشاركة بلغة یفھمھا الطالب وأولیاء األمور. 
 

 استثناءات لحمایة الضحایا 
ة على النحو د تمنع المقاطعة طالبًا من العودة إلى اإلعداد التعلیمي العادي للطالب بعد تاریخ انتھاء التعلیق أو الطرد لحمایة ضحایا جرائم معین ق

 :التالي
فصل ھذا  لال یجوز تكلیفھ  المعلم،عندما یكون النشاط موجًھا نحو  )، RCW 28A.600.460 )2• الطالب الذي یرتكب مخالفة بموجب    

 ؛ فیھا المعلم یتعینالمعلم طوال مدة حضور الطالب في تلك المدرسة أو أي مدرسة أخرى 
  یمكن إزالتھ من الفصل الدراسي آخر،عند توجیھھ إلى طالب   )،RCW 28A.600.460  )3• الطالب الذي یرتكب جریمة بموجب 

 الضحیة.لضحیة طوال مدة حضور الطالب في تلك المدرسة أو أي مدرسة أخرى مسجل فیھ المتواجد فیھ ا
 

 عدم التمییز 
 

 3210مجلس اإلدارة  سیاسة-عدم التمییز  
 

فرًصا تعلیمیة متساویة ومعاملة لجمیع الطالب في جمیع جوانب البرنامج األكادیمي واألنشطة بغض النظر عن    نطقةیجب أن توفر الم
بما  لجنسي،االعرق أو الدین أو العقیدة أو اللون أو األصل القومي أو العمر أو المحاربین القدامى أو الوضع العسكري أو الجنس أو التوجھ 

دام دلیل  في ذلك التعبیر أو الھویة الجنسیة أو الحالة االجتماعیة أو اإلعاقات الجسدیة أو الحسیة أو العقلیة غیر المرتبطة بالبرنامج أو استخ
  Boy Scouts of Americaالمدرسیة لـ   نشآتالموصوًال متساویًا إلى  نطقةكلب مدرب أو حیوان خدمة من قبل شخص معاق. ستوفر الم

خالیة   نطقةمن قانون الوالیات المتحدة كمجتمع وطني. ستكون برامج الم Title 36في وجمیع مجموعات الشباب المعینة األخرى المدرجة 
 من التحرش الجنسي. 
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 سیتم توفیر المساعدات والخدمات المساعدة عند الطلب لألفراد ذوي اإلعاقة. 
 

ستند إلى إحدى الفئات المذكورة أعاله والتي تكون شدیدة بما فیھ الكفایة أو مستمرة أو منتشرة  الم  سلوك ضد أي طالبلن یتم التساھل مع ال
البرامج التعلیمیة أو أي نشاط. عندما یعرف  و؛ نطقةقدرة الطالب على المشاركة أو االستفادة من عروض دورات الم رفضأو ت بحیث تحد 
خطوات سریعة   نطقةستتخذ الم حدثت،أن مثل ھذه المضایقات التمییزیة تحدث أو   معقول،، أو یجب أن یعرف بشكل نطقةموظف الم

 وفعالة محسوبة بشكل معقول إلنھاء المضایقة ومنع تكرارھا وعالج آثارھا.
 

ظیف وطلبات التوظیف والمنشورات  في جمیع اإلعالنات المكتوبة واإلشعارات ومواد التو  نطقةسیتم تضمین بیان عدم التمییز في الم
) إشعار بأن المنطقة التعلیمیة لن تمیز في أي  1األخرى المتاحة لجمیع الطالب أو أولیاء األمور أو الموظفین. سیتضمن البیان ما یلي: 

  نطقةالمدنیة في الم ) االسم ومعلومات االتصال بمسؤول االمتثال للحقوق 2 أعاله؛برامج أو أنشطة على أساس أي من الفئات المذكورة 
 .Title IXوضباط االمتثال   504) أسماء ومعلومات االتصال لقسم المنطقة 3و السیاسة؛المعین لضمان االمتثال لھذه 

 
والتي قد  فھمھا،وأولیاء أمور الطالب / أولیاء أمورھم (بلغة یمكنھم  الطالب،سنویًا إشعاًرا محسوبًا بشكل معقول إلبالغ  نطقةستنشر الم

 طلب مساعدة لغویة) ، وموظفي إجراءات شكوى التمییز في المنطقة. تت 
 

التدریب للمسؤولین والموظفین المعتمدین والعاملین في الفصول الدراسیة فیما یتعلق بمسؤولیاتھم بموجب ھذه السیاسة   نطقةستوفر الم
  ولزیادة الوعي والقضاء على التحیز والتمییز على أساس الفئات المحمیة المحددة في ھذه السیاسة.

 
دنیة لھذه السیاسة. سیكون ضابط االمتثال مسؤوالً عن التحقیق في أي  سیقوم المشرف بتعیین موظف للعمل كمسؤول امتثال للحقوق الم

  Title IX  .Theعمل اإلیجابي / ضابط االمتثالشكاوى تمییز یتم إرسالھا إلى المنطقة. یقوم المشرف بتعیین موظف لل
 

 إمكانیة الوصول 
  ت آنش) للوصول إلى جمیع المADAعلى النحو المحدد في قانون األمریكیین ذوي اإلعاقة ( اإلعاقة،احتیاجات الطالب ذوي  نطقةتدرك الم

للوائح إمكانیة الوصول الفیدرالیة والوالئیة لمنشآتھا. یقوم المشرف بتعیین موظف للعمل كمنسق  نطقة  والبرامج المدرسیة. یجب أن تمتثل الم
ADA .للمنطقة 

 
 P-3210 اإلجراءات -عدم التمییز  

 
قد انتھكت قوانین مكافحة التمییز. تم تصمیم إجراء الشكوى ھذا للتأكد من أن  ن المنطقةمدعیا أ نطقةوز ألي شخص تقدیم شكوى ضد المیج

تسویة االنتھاكات الحقیقیة أو المزعومة موجھة نحو حل عادل یرضي مقدم الشكوى واإلدارة ومجلس اإلدارة. سیتم تطبیق إجراء التظلم  
) وبشكل أكثر تحدیدًا على السیاسات التي تتعامل مع التوجیھ واإلرشاد  3210الشروط العامة لسیاسة عدم التمییز (سیاسة المجلس ھذا على 

خدمة في المدارس (سیاسة المجلس  الحیوانات   )،2150البرنامج المشترك للمناھج الدراسیة (سیاسة المجلس  )،2140(سیاسة المجلس 
 : ). كما ھو مستخدم في ھذا اإلجراء 2120عتماد المواد التعلیمیة (سیاسة المجلس  ) وتطویر المناھج وا3212

 
 أو قوانین مكافحة التمییز الفیدرالیة. والیةیعني الشكوى التي تم رفعھا من قبل المشتكي فیما یتعلق باالنتھاكات المزعومة ألي التظلم أ. 
 و ظروفًا معینة تنتھك قوانین مكافحة التمییز. الفترة الزمنیة لتقدیم الشكوى ھي سنة  تعني تھمة كتابیة تزعم أفعاالً أو ظروفًا أ الشكوىب. 

 قد ال یتم فرض الموعد النھائي لتقدیم الشكوى إذا تم منع مقدم الشكوى من  ذلك،موضوع الشكوى. ومع الذي ھو  الحدثواحدة من تاریخ 
   ) حجب المعلومات التي 2أو   الشكوى؛نھا حلت المشكلة التي تشكل أساس بأ نطقة) تحریفات محددة من قبل الم1تقدیم الشكوى بسبب:  

   . یمكن تقدیم الشكاوى عن طریق البرید WAC 392-190-005أو  WAC 392-190-065كانت المنطقة مطالبة بتقدیمھا بموجب 
        أو الفاكس أو البرید اإللكتروني أو التسلیم بالید إلى أي منطقة أو مدرسة أو إلى مسؤول االمتثال المحلي المسؤول عن التحقیق في 

                االمتثال.شكاوى التمییز. أي موظف في المنطقة یتلقى شكوى تفي بھذه المعاییر سوف یخطر على الفور مسؤول 
                    .علیھ یعني الشخص المزعوم أنھ مسؤول أو الذي قد یكون مسؤوالً عن االنتھاك المزعوم في الشكوى المدعى. ج

 
سیتم اتخاذ خطوات محددة. یحظر القانون على   الغایة،جراء ھو تأمین حل عادل لشكوى مبررة. تحقیقا لھذه الغرض األساسي من ھذا اإل 

تخویف أو تھدید أو إكراه أو التمییز ضد أي فرد بغرض التدخل في حقھ في تقدیم شكوى بموجب ھذه السیاسة واإلجراءات ومن  نطقةالم
 الشكوى. االنتقام من أي فرد لتقدیم مثل ھذه 

 
 حل  رسمیة للالعملیة غیر  الأ. 

    االمتثال أو الموظف المعین لحل مخاوفھ. سیكون ھذا  یجوز ألي شخص لدیھ ادعاء بالتمییز أن یطلب عقد اجتماع غیر رسمي مع مسؤول   
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یجوز لمقدم الشكوى تقدیم شكوى مكتوبة إلى مسؤول   االجتماع،مقدم الشكوى. إذا لم یتمكن من حل المشكلة في ھذا  باختیاراالجتماع 
  االمتثال.

              دیم شكوى رسمیة.إخطار المشتكي بحقھم في تقنطقة  یجب على الم الرسمیة،أثناء سیر العملیة غیر 
 

 ب. العملیة الرسمیة للحل 
 المستوى األول: تقدیم شكوى إلى المنطقة

     سیوفر مسؤول االمتثال للمشتكي  شكوى،یجب أن تحدد الشكوى األفعال أو الظروف أو الظروف المحددة التي یُزعم أنھا تنتھك. عند استالم  
    لى والشاكي ع تعلیمیةمنطقة الالیوًما تقویمیًا. قد توافق  30نسخة من ھذا اإلجراء. سیقوم مسؤول االمتثال بالتحقیق في االدعاءات في غضون 

 .حل الشكوى بدالً من التحقیق. یجب على الضابط تزوید المشرف بتقریر مكتوب كامل عن الشكوى ونتائج التحقیق
 

یوًما تقویمیًا بعد  30ولكن في موعد ال یتجاوز  یمكن،سوف یستجیب المشرف أو من ینوب عنھ إلى مقدم الشكوى بقرار مكتوب بأسرع ما 
لم یتفق مقدم الشكوى على خالف ذلك أو إذا كانت الظروف االستثنائیة المتعلقة بالشكوى تتطلب امتدادا للحد  ما  المكتوبة،استالم الشكوى 

بإخطار مقدم الشكوى كتابیًا بسبب التمدید وتاریخ االستجابة المتوقع. في الوقت الذي   نطقةستقوم الم التمدید،الزمني. في حالة الحاجة إلى 
 العام. التعلیمإرسال نسخة من الرد إلى مكتب المشرف على  نطقةلشكوى، یجب على الملمقدم ا نطقةتستجیب فیھ الم

 
قد فشلت في االمتثال لقوانین مكافحة  نطقة  ) ما إذا كانت الم2ائج التحقیق؛ ) ملخص لنت 1سیتضمن قرار المشرف أو من ینوب عنھ ما یلي: 

) إشعار بحق المشتكي في  4 ذلك؛والتدابیر التصحیحیة التي تعتبرھا المنطقة ضروریة لتصحیح  االمتثال،) إذا تم العثور على عدم 3 التمییز؛
اج  االستئناف أمام مجلس المدرسة ومعلومات التسجیل الالزمة. سیتم تقدیم رد المشرف أو من ینوب عنھ بلغة یمكن أن یفھمھا المشتكي وقد یحت 

 . 1964من قانون الحقوق المدنیة لعام   Title VI ل ودة في اللغة اإلنجلیزیة وفقًاإلى مساعدة لغویة للمشتكین ذوي الكفاءة المحد
 

یوًما تقویمیًا بعد إرسال المشرف بالبرید لرد   30یجب اتخاذ أي تدابیر تصحیحیة تعتبر ضروریة بأسرع ما یمكن، ولكن في موعد ال یتجاوز 
   كتابي للطرف الشاكي ما لم یوافق المشتكي على خالف ذلك.

 
 المستوى الثاني: تقدیم التماس إلى مجلس اإلدارة 

نطقة  یجوز للمشتكي استئناف القرار إلى مجلس إدارة الم عنھ،إذا لم یوافق مقدم الشكوى على القرار الكتابي الصادر عن المشرف أو من ینوب 
قویمیة بعد التاریخ الذي فیھ تلقى صاحب الشكوى  ) أیام ت 10عن طریق تقدیم إشعار كتابي باالستئناف إلى سكرتیر المجلس في غضون عشرة (

 الرد.
 

ما لم یتفق  باالستئناف،) بعد تقدیم اإلشعار الكتابي 20یتعین على مجلس اإلدارة تحدید موعد جلسة استماع لتبدأ بحلول الیوم التقویمي العشرین (
على خالف ذلك من قبل المشتكي والمشرف أو لسبب وجیھ. یسمح لكال الطرفین بتقدیم الشھود والشھادات التي یراھا المجلس ذات صلة  

) یوًما بعد تقدیم إشعار االستئناف 30سیصدر المجلس قراًرا كتابیًا في غضون ثالثین ( ذلك،. ما لم یوافق مقدم الشكوى على خالف ھریةجوو
والتي قد تتطلب مساعدة لغویة للمشتكین  فھمھا،وتزوید المشتكي بنسخة من القرار. سیتم تقدیم قرار مجلس اإلدارة بلغة یمكن لمقدم الشكوى 

من قانون الحقوق المدنیة. سیتضمن القرار إشعاًرا بحق المشتكي في االستئناف    Title VI ل  الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة وفقًاذوي 
على   نسخة من قرار االستئناف إلى مكتب المشرف  نطقةالعام وسیحدد مكان تقدیم االستئناف وإلى من یجب تقدیمھ. سترسل الم إلى مدیر التعلیم

 التعلیم العام. 
 

 العام  المستوى الثالث: تقدیم شكوى إلى مكتب المشرف على التعلیم
تقدیم شكوى إلى مكتب  مشتكى للفیجوز   اإلجراء،في االمتثال لھذا  المنطقةأو إذا فشلت  اإلدارة،إذا لم یوافق مقدم الشكوى على قرار مجلس 

 العام. التعلیمعلى المشرف 
 

) یوًما من التقویم الذي یلي التاریخ الذي تلقى فیھ المشتكي  20. یجب استالم شكوى من قبل المشرف على التعلیم العام في أو قبل العشرین (1
اوى عن طریق البرید أو الفاكس أو تمدیدًا لسبب وجیھ. یمكن تقدیم الشك لعاما ما لم یمنح المشرف على التعلیم  اإلدارة،إشعاًرا كتابیًا بقرار مجلس 

  البرید اإللكتروني أو التسلیم بالید.
 بھا؛) وصفًا ألفعال أو ظروف أو ظروف معینة یُزعم أنھا تنتھك قوانین مكافحة التمییز المعمول 1. یجب أن تكون الشكوى مكتوبة وتتضمن: 2
وقرار  منطقة) نسخة من شكوى ال4 الشكوى؛ موضوع نطقة ) اسم وعنوان الم3 الشكوى؛بما في ذلك عنوان مقدم  االتصال،) االسم ومعلومات 2

فیجب أن تتضمن الشكوى أیًضا اسم   معینًا،) حل مقترح للشكوى أو اإلغاثة المطلوبة. إذا كانت االدعاءات تخص طالبًا 5 وجد؛إن  االستئناف،
 االتصال. معلومات  مأوى،طفل أو شاب بال في حالة وجود   أو،وعنوان الطالب 

والذي قد یشمل إجراء مراجعة مستقلة في الموقع.  تحقیق،) الشروع في OSPIالعام ( یجوز لمكتب المشرف على التعلیم شكوى،. عند استالم 3
یة أو االستئناف إلى المشرف أو مجلس  أیًضا بالتحقیق في قضایا إضافیة تتعلق بالشكوى التي لم یتم تضمینھا في الشكوى األول OSPIقد یقوم 
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-392أو الفصل  RCW 28A.642.010قد فشلت في االمتثال لـ   نطقةقراًرا مستقالً بشأن ما إذا كانت الم OSPIسیتخذ  التحقیق،اإلدارة. بعد 
190، WAC  ًعدم امتثال أخرى تم تحدیدھا.  التي تتناول كل ادعاء في الشكوى وأي قضایا نطقةا مكتوبًا إلى مقدم الشكوى والموستصدر قرار

  سیتضمن القرار المكتوب اإلجراءات التصحیحیة التي تعتبر ضروریة لتصحیح عدم االمتثال والوثائق التي یجب أن توفرھا المنطقة إلثبات أن
 اإلجراء التصحیحي قد اكتمل. 

 
تمدیدًا. إذا لم یتم   OSPIي القرار المكتوب ما لم تمنح  ف  OSPIیجب إكمال جمیع اإلجراءات التصحیحیة ضمن الجداول الزمنیة التي حددتھا  

، إحالة المنطقة إلى الوكاالت الحكومیة أو ولكن ال تقتصر على  ذلك،اتخاذ إجراءات بما في    OSPIیجوز لـ   المناسب،تحقیق االمتثال في الوقت  
 الفیدرالیة المناسبة المخولة إصدار أمر االمتثال.

 
تقدیم المساعدة الفنیة  OSPIیجوز حل الشكوى في أي وقت عندما توافق المنطقة طوًعا على حل الشكوى قبل االنتھاء من التحقیق. یجوز لـ 

 وطرق حل النزاعات لحل الشكوى. 
 

 المستوى الرابع: جلسة استماع إداریة
العام تقدیم إشعار كتابي  صادر عن مكتب المشرف على التعلیمالكتابي ال یجوز لمقدم الشكوى أو المنطقة التعلیمیة التي ترغب في استئناف القرار 

جلسة استماع إداریة   OSPI) یوًما تقویمیًا بعد تاریخ استالم القرار الكتابي لھذا المكتب. سیعقد 30في غضون ثالثین ( OSPIباالستئناف إلى 
 RCW،  34.05الفصل  اإلداریة،رسمیة وفقًا لقانون اإلجراءات 

 
 . الوساطة أ

   على نفقتھا  للمنطقة،یجوز  075-190-392حتى  WAC 392-190-065في أي وقت أثناء إجراء شكوى التمییز المنصوص علیھا في  
 الموافقة على تمدید المواعید النھائیة لعملیة شكوى التمییز من أجل متابعة الوساطة.  نطقة تقدیم الوساطة. یجوز لمقدم الشكوى والم الخاصة،

 
فرصة لحل النزاعات والتوصل إلى اتفاق مقبول للطرفین من خالل استخدام وسیط   نطقةالغرض من الوساطة ھو توفیر كل من المدعي والم

ل بین الطرفین. یجوز ألي من الطرفین إنھاؤھا في أي وقت أثناء عملیة محاید. یجب أن تكون الوساطة طوعیة وتتطلب االتفاق المتباد
 الوساطة. ال یجوز استخدامھ لرفض أو تأخیر حق المشتكي في استخدام إجراءات الشكوى. 

 
وكالة عامة    ) أن یكون موظفًا في أي منطقة تعلیمیة أو مدرسة عامة أو1یجب إجراء الوساطة من قبل وسیط مؤھل وغیر متحیز ال یجوز لھ: 

تضارب شخصي أو مھني في المصالح. ال   ھ ) لدی 2أو خاصة أخرى تقدم خدمات متعلقة بالتعلیم لطالب موضوع الشكوى یجري الوساطة أو  
 كوسیط.  تعمل/یعمل آلنھا/یُعتبر الوسیط موظفًا في المنطقة التعلیمیة أو المدرسة المستأجرة أو أي وكالة عامة أو خاصة أخرى فقط ألنھ

 
فیجوز لھما تنفیذ اتفاقیة ملزمة قانونًا تحدد القرار وتنص على أن جمیع المناقشات التي حدثت   الوساطة،إذا توصل الطرفان إلى اتفاق من خالل  

ى  وجلسة استماع قانونیة أو دعوى مدنیة. یجب أن یتم التوقیع عل  الحقة،أثناء الوساطة ستظل سریة وال یجوز استخدامھا كدلیل في أي شكوى  
 . نطقةاالتفاقیة من قبل المشتكي وممثل المنطقة الذي لدیھ سلطة إلزام الم

 
 ب. حفظ السجالت 

بما في ذلك أي إجراءات تصحیحیة   ،فیھا  والتصرفالملفات التي تحتوي على نسخ من جمیع المراسالت المتعلقة بكل شكوى یتم إرسالھا إلى المنطقة 
 . سیتم االحتفاظ بھا في مكتب ضابط االمتثال لمدة ست سنوات المنطقة،وضعتھا 

 
 3211المجلس  سیاسة-المدارس الشاملة للجنسین  

 

عبیر عن الجنس أو  بغض النظر عن الھویة الجنسیة أو الت  الطالب،یؤمن مجلس اإلدارة بتعزیز بیئة تعلیمیة آمنة وخالیة من التمییز لجمیع 
الجنسین فیما یتعلق   ثنائيیقر مجلس اإلدارة بأھمیة اتباع نھج شامل تجاه الطالب المتحولین جنسیًا والطالب  الغایة،الجنس. تحقیقًا لھذه 

وإمكانیة الوصول    الریاضیة المالبسغرفة و واستخدام المرحاض والتواصل، السریة،والمعلومات الصحیة والتعلیمیة  الرسمیة،بالسجالت 
 من أجل توفیر فرص متكافئة للتعلم واإلنجاز لھؤالء الطالب.  األخرى، واألنشطة المدرسیة وقواعد اللباس  البدنیة،والریاضة والتربیة  إلیھا،

 
م تنفیذھا بالتزامن مع  ھذه السیاسة ھي أحد مكونات مسؤولیة المنطقة لخلق والحفاظ على مجتمع تعلیمي آمن ومدني ومحترم وشامل وسیت 

التدریب الشامل للموظفین والمتطوعین. یتم تضمین متطلبات التدریب الخاصة في اإلجراء المصاحب. سیقوم المشرف بتعیین جھة اتصال  
بط االمتثال أساسیة لتلقي نسخ من جمیع الشكاوى الرسمیة وغیر الرسمیة وضمان تنفیذ السیاسة. سیتم اإلعالن عن اسم ومعلومات االتصال لضا

في جمیع أنحاء المنطقة. سیشارك ضابط االمتثال في المنطقة في فرصة تدریب إلزامیة واحدة على األقل یقدمھا مكتب المشرف على التعلیم 
 ).OSPIالعام (
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والفیدرالیة المتعلقة بالمضایقة والتخویف  ستدعم ھذه السیاسة وإجراءاتھا ھذا الجھد من خالل تسھیل امتثال المنطقة للقوانین المحلیة والوالئیة 
 والتمییز.  نمروالت 

 
 3212المجلس  سیاسة-حیوانات الخدمة 

 
بمسؤولیتھا عن السماح للطالب و / أو البالغین ذوي اإلعاقة برفقة "حیوان خدمة" كما ھو مطلوب بموجب القوانین الفیدرالیة نطقة تقر الم

بما في ذلك الحافالت   المدرسة،وفي ممتلكات  المدارس،ضد التمییز. تحكم ھذه السیاسة وجود حیوانات الخدمة في لوقانون والیة واشنطن 
 لمدرسیة. المدرسیة واألنشطة ا

 
بما في ذلك إعاقة   معاق،"حیوان الخدمة" یعني أي كلب أو حصان صغیر یتم تدریبھ بشكل فردي على القیام بعمل أو أداء مھام لصالح فرد 

 ة الفرد. جسدیة أو حسیة أو نفسیة أو ذھنیة أو عقلیة أخرى. یجب أن یرتبط العمل أو المھام التي یؤدیھا حیوان الخدمة ارتباًطا مباشًرا بإعاق
  

  ، ما یلي:ولكن ال تقتصر على المھام،تتضمن أمثلة العمل أو 
 األخرى،• مساعدة المكفوفین أو ضعاف البصر في التنقل والمھام 

 أصوات، • تنبیھ األفراد الصم أو ضعاف السمع إلى وجود أشخاص أو 
 اإلنقاذ، • توفیر الحمایة الالعنفیة أو أعمال 

 متحرك، • سحب كرسي 
 ، صرع وبةن • مساعدة الفرد أثناء 

 الحساسیة، • تنبیھ الفرد إلى وجود مسببات 
 الھاتف،مثل األدویة أو  أشیاء،• استرداد 

 ، و • تقدیم الدعم الجسدي والمساعدة في تحقیق التوازن واالستقرار لألفراد ذوي اإلعاقة الحركیة
 وعصبیة من خالل منع أو مقاطعة السلوكیات االندفاعیة أو الھدَّامة. • مساعدة األشخاص الذین یعانون من إعاقات نفسیة 

 
 تشكل اآلثار الرادعة لوجود الحیوان وتوفیر الدعم العاطفي أو الرفاه أو الراحة أو الرفقة عمًال أو مھاًما. ال

 
أن الطالب بحاجة إلى إحضار حیوان خدمة   لطالب الذي یعتقدل الوصيیعتبر تحریف حیوان كحیوان خدمة مخالفة مدنیة. یجب على ولي أمر /  

  االقتضاء،حسب  الخاص، علیمأو مدیر الت  504بالتشاور مع منسق القسم  المبنى،  ناظرالمبنى. سیحدد  ناظر إلى المدرسة تقدیم طلب كتابي إلى
في ممتلكات المدرسة أو في األنشطة  رسة،المدما إذا كان سیسمح أو یقید استخدام حیوان الخدمة في  ھنا،وبما یتفق مع اإلجراءات الموضوعة 

 المدرسیة. 
 

 .  رف إجراءات لتنفیذ ھذه السیاسةیجب أن یعتمد المش
   

  3214المجلس  سیاسة- التحرش الجنسي / الطالب 
 

 بیان السیاسة 
التعلیمیة ببیئة تعلیمیة إیجابیة ومنتجة خالیة من التحرش الجنسي. یمتد ھذا االلتزام إلى جمیع الطالب المشاركین في  ماكیلتیوتلتزم منطقة 

سواء كان ذلك البرنامج أو النشاط    المدرسیة،البرامج أو األنشطة األكادیمیة والتعلیمیة والالمنھجیة والریاضیة وغیرھا من البرامج أو األنشطة 
 رسیة أو في النقل المدرسي أو في فصل دراسي أو تدریب مدرسي یُعقد في مكان آخر. في منشأة مد

 
أو طالب آخر أو عضو مجلس   بائع،أو  متطوع،أو  أمر،أو ولي  مقاول،أو  بدیل،سواء ارتكبھا موظف دائم أو  بطالبھا،التحرش  نطقةتحظر الم

 نفس الجنس أو من الجنس اآلخر ألنھ یقوض سالمة البیئة التعلیمیة. مع التحرش الجنسي بین أفراد من نطقةإدارة. لن تتسامح الم
 

 تعریفات ال
یعني التحرش الجنسي السلوك غیر المرغوب فیھ أو االتصال ذي الطبیعة الجنسیة. یمكن أن یحدث التحرش الجنسي من   السیاسة،لغرض ھذه 

لم  شخص بالغ إلى طالب أو طالب إلى طالب أو یمكن تنفیذه بواسطة مجموعة من الطالب أو البالغین وسیتم التحقیق فیھ من قبل المنطقة حتى لو 
التحرش الجنسي بالطالب من قبل الطالب اآلخرین أو   نطقةا من طاقم المدرسة أو ھیئة الطالب. تحظر المیكن المتحرش المزعوم جزءً 

قد یشمل مصطلح "التحرش   الوالیة، الموظفین أو األطراف الثالثة المشاركة في أنشطة منطقة المدرسة. بموجب القانون الفیدرالي وقانون 
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 الجنسي": 
 • أعمال العنف الجنسي. 

أو االتصال غیر المرغوب فیھ والذي یتعارض مع األداء التعلیمي للفرد أو یخلق بیئة تخویف أو   جنسالسلوك الجنسي أو الموجھ نحو ال • 
 ھجومیة؛ عدائیة أو 

 غیر المرغوب فیھ.  مھد للجنس• 
 جنسیة؛ • الطلبات غیر المرحب بھا للحصول على خدمات 

 ا صریًحا أو ضمنیًا للحصول على منفعة تعلیمیة. • المطالب الجنسیة عندما یكون الخضوع شرطً 
  • المطالب الجنسیة حیث یكون الخضوع أو الرفض عامالً في قرار أكادیمي أو قرار آخر متعلق بالمدرسة یؤثر على الفرد.

 
ى المشاركة أو االستفادة من "بیئة معادیة" للطالب بما یكفي للتدخل أو الحد من قدرة الطالب عل  یخلقعندما یكون التحرش الجنسي خطیًرا 

قد یؤدي حادث تحرش جنسي   الواقع،قلت الحاجة إلى إظھار سلسلة متكررة من الحوادث. في  شدة،. كلما كان السلوك أكثر المدرسيبرنامج ال
 منفرد أو منعزل إلى خلق بیئة معادیة إذا كان الحادث شدیدًا أو عنیفًا أو فظیعًا. 

 
 التحقیق والرد 

فسوف تحقق على الفور لتحدید ما حدث وتتخذ   معادیة،أن التحرش الجنسي قد خلق بیئة  معقول،أو یجب أن تعلم بشكل  تعلم،إذا كانت المنطقة 
خطوات فوریة وفعالة محسوبة    منطقةستتخذ ال معادیة،الخطوات المناسبة لحل الموقف. إذا كشف التحقیق أن التحرش الجنسي قد خلق بیئة 

إجراءات   منطقةومعالجة آثاره حسب االقتضاء. ستتخذ ال تكراره،ومنع  المعادیة،والقضاء على البیئة  الجنسي،قول إلنھاء التحرش بشكل مع
سواء   ،منطقةالفوریة ومنصفة وعالجیة في نطاق سلطتھا بشأن التقاریر والشكاوى والتظلمات التي تدعي التحرش الجنسي التي تسترعي انتباه 

سواء   الجنسي،إلى شكوى تدعي التحرش  نطقةھذه الخطوات في كل مرة یتم فیھا لفت انتباه الم نطقةغیر رسمي. ستتخذ الم بشكل رسمي أو 
 . بشكل رسمي أو غیر رسمي

 
إنفاذ  سیتم اإلبالغ عن مزاعم سوء السلوك اإلجرامي إلى سلطات إنفاذ القانون وسیتم اإلبالغ عن إساءة معاملة األطفال المشتبھ بھا إلى سلطات

قیق  سیقوم موظفو المدرسة بالتح القانون،القانون أو خدمات حمایة الطفل. بصرف النظر عما إذا تم اإلبالغ عن سوء السلوك إلى سلطات إنفاذ 
إلى الحد الذي ال یتعارض فیھ ھذا التحقیق مع التحقیق الجنائي الجاري. ال   الموقف،على الفور لتحدید ما حدث واتخاذ الخطوات المناسبة لحل  

 من التزامھا المستقل بالتحقیق في التحرش الجنسي وحلّھ.  المنطقةیعفي التحقیق الجنائي 
 

اذ إجراءات تأدیبیة مناسبة أو عقوبات مناسبة أخرى ضد الطالب أو الموظفین أو األطراف الثالثة  سیؤدي االنخراط في التحرش الجنسي إلى اتخ
األخرى المشاركة في أنشطة منطقة المدرسة. أي شخص آخر ینخرط في التحرش الجنسي في ممتلكات المدرسة أو في األنشطة المدرسیة سیتم 

 االقتضاء. حسب  وأنشطتھا،تقیید وصولھ إلى ممتلكات المدرسة  
 

 واالتھامات الباطلة  النتقاما
أو ضد أي طالب تم استدعاؤه أو سیتم  مزعوم،أي انتقام صریح أو خفي ضد أي طالب ألنھ قدم تقریًرا عن تحرش جنسي  نطقةتحظر الم

 استدعاؤه للشھادة أو المساعدة أو المشاركة في التحقیق في تقریر.
 

أو الضغط المعاكس. االنتقام ھو انتھاك للقوانین واللوائح   اخذ بالثأر، أي شكل من أشكال التخویف أو ولكن ال یقتصر على االنتقام،یشمل 
 ي تحظر التحرش. الفیدرالیة وقوانین الوالیات الت 

 
التھم تشیر التھم الكاذبة والعبثیة إلى الحاالت التي یستخدم فیھا مقدم الشكوى شكوى مضایقة لتحقیق ھدف آخر غیر وقف التحرش. وال یشیر إلى 

ستؤدي إلى اتخاذ   لفقة،مفإن أي شكوى یتبین بعد التحقیق أنھا  المتھم،الموجھة بحسن نیة والتي ال یمكن إثباتھا. نظًرا لخطورة العواقب على 
 تأدیبیة.إجراءات 

 
 مسؤولیات الموظفین 

سیقوم المشرف بوضع وتنفیذ إجراءات رسمیة وغیر رسمیة لتلقي والتحقیق وحل الشكاوى أو تقاریر التحرش الجنسي. ستشمل اإلجراءات  
 جداول زمنیة معقولة وسریعة وتحدد مسؤولیات الموظفین بموجب ھذه السیاسة. 

 
یكون مسؤوالً عن   الجنسي،أي موظف بالمدرسة یشھد تحرًشا جنسیًا أو یتلقى بالًغا أو شكوى غیر رسمیة أو شكوى مكتوبة بشأن التحرش 

  .الرسمیة . یتحمل جمیع الموظفین أیًضا مسؤولیة توجیھ المشتكین إلى عملیة الشكوى بالمنطقة Title IXأو إبالغ منسق االمتثال للحقوق المدنیة 
 

في المنطقة. ستتم إحالة التقاریر المتعلقة بالتمییز  Title IXستتم إحالة تقاریر التمییز والمضایقات التمییزیة إلى منسق االمتثال للحقوق المدنیة / 
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 في المنطقة.  504أو المضایقة بسبب اإلعاقة إلى منسق القسم 
 

 اإلخطار والتدریب 
وفیر المعلومات المناسبة للعمر والتعلیم لموظفي المنطقة والطالب وأولیاء األمور والمتطوعین فیما یتعلق سیقوم المشرف بتطویر إجراءات لت 

سیتم إدراج االعتراف والوقایة من التحرش الجنسي وعناصر ھذه السیاسة   أدنى،بھذه السیاسة واالعتراف بالتحرش الجنسي والوقایة منھ. كحد 
في كل مبنى منطقة   الشكاوى،الذي یتضمن عملیة تقدیم  واإلجراء،. سیتم نشر ھذه السیاسة ینتطوعین المنتظمفي توجیھ الموظفین والطالب والم

في مكان متاح للموظفین والطالب وأولیاء األمور والمتطوعین والزوار. سیتم توضیح المعلومات المتعلقة بالسیاسة واإلجراءات بشكل واضح  
في دلیل كل طالب وموظف ومتطوع وولي األمر. ستحدد  نسخھاوسیتم توفیرھا لكل موظف وإعادة  ،مدرسيونشرھا بشكل واضح في كل مبنى 

 بما في ذلك عنوان البرید اإللكتروني للضابط.  االتصال،في المنطقة وتوفر معلومات  Title IX ضابطھذه اإلشعارات  
 

 المراجعة الداخلیة 
مراجعة سنویة الستخدام وتنفیذ ھذه السیاسة لمراجعة فعالیتھا. ستتم إعادة توجیھ ھذه المراجعة إلى   إجراء  Title IX  ضابطیتعین على 

 تغییرات في سیاسة المنطقة و / أو اإلجراءات إلى المشرف.  بأي Title IXالمشرف و / أو من ینوب عنھ. یجب أن یوصي موظف
 

  ات لھذه السیاسة.مجلس اإلدارة بموجبھ المشرف لتطویر وتنفیذ إجراء فوضی 
 

 P-3214اإلجراءات - التحرش الجنسي / الطالب 
 

بما في ذلك عملیة تحقیق سریع وشامل ومنصف في مزاعم التحرش الجنسي والحاجة إلى   ،3214یھدف اإلجراء إلى تحدید متطلبات السیاسة 
یجب على الموظفین اتخاذ إجراءات فوریة   معادیة،اتخاذ الخطوات المناسبة لحل مثل ھذه المواقف. إذا تبین أن التحرش الجنسي قد خلق بیئة 

 للقضاء على المضایقة ومنع تكرارھا ومعالجة آثارھا. 
 

بق ھذا اإلجراء على التحرش الجنسي (بما في ذلك العنف الجنسي) الذي یستھدف الطالب من قبل الطالب اآلخرین أو الموظفین أو  نطی 
في   المدرسةاآلثار المستمرة للمضایقات خارج ان یعانوا من األطراف الثالثة المشاركة في أنشطة منطقة المدرسة. نظًرا ألنھ یمكن للطالب 

 نطقة. تتمتع المالمدرسةعند تقییم ما إذا كانت ھناك بیئة معادیة في  المدرسةستأخذ المنطقة بعین االعتبار تأثیرات السلوك خارج  یة،التعلیم البیئة 
  WAC 190-392لفصل وا ،28A.640والفصل  ،1972من تعدیالت التعلیم لعام   9بسلطة قضائیة على ھذه الشكاوى وفقًا للمادة 

 تنویھ  
 مدرسي،مفھومة بسھولة ویتم نشرھا بشكل واضح في جمیع أنحاء كل مبنى    نطقةالمعلومات المتعلقة بسیاسة التحرش الجنسي في المستكون  
 . لى امرفي دلیل كل طالب وموظف ومتطوع وواستنساخ وسیتم 

 
ستقدم المنطقة إشعاًرا سنویًا للموظفین بأن الشكاوى وفقًا لھذا اإلجراء قد یتم تقدیمھا   ،3214باإلضافة إلى نشر واستنساخ ھذا اإلجراء والسیاسة 

   :الى
Mukilteo School District Title IX Compliance Officer  

9401 Sharon Drive 
Everett, WA 98204 

 
   نمسؤولیات الموظفی

/ مسؤول االمتثال للحقوق المدنیة حتى تتمكن المنطقة    Title IX)  1الفور:  المدرسة على    ناظرسیبلغ    مزعوم،في حالة حدوث اعتداء جنسي  
المدرسة الطالب    ناظرالقانون. سوف یخطر    منقذ)  2و  بھا؛التعلیمیة من االستجابة بشكل مناسب للحادث بما یتفق مع إجراءات التظلم الخاصة  

 واحد. شكوى جنائیة وشكوى تحرش جنسي في وقت  بحقھم في تقدیم مأوصیائھ(الطالب) المستھدفین وأولیاء أمورھم / 
 

 سریة  
 المزعوم، أو السعي التخاذ إجراء ضد الجاني    منطقةإذا طلب المشتكي عدم الكشف عن اسمھ أو اسمھا للجاني المزعوم أو طلب عدم تحقیق ال

 تقییم. ال من أجل   المشرف،مساعد  ،Title IX، Bruce Hobertفسیتم إرسال الطلب إلى موظف االمتثال بموجب 
 

، مساعد المشرف ، إبالغ مقدم الشكوى بأن احترام الطلب قد یحد من قدرتھ على   Title IX، Bruce Hobertیجب على مسؤول االمتثال من 
 اتخاذ إجراءات تأدیبیة ضد الجاني المزعوم.   االستجابة الكاملة للحادث ، بما في ذلك

 
ال تحقق أو تسعى إلى اتخاذ إجراء ضد الجاني   منطقةإذا كان الشاكي ال یزال یطلب عدم الكشف عن اسمھ أو اسمھا للجاني المزعوم أو أن ال
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تقدیم بیئة آمنة وغیر تمییزیة لجمیع الطالب  إلى تحدید ما إذا كان یمكنھا تلبیة ھذا الطلب أم ال مع استمرار  نطقةفستحتاج الم المزعوم،
بما في ذلك الشخص الذي أبلغ عن التحرش الجنسي. على الرغم من أن  المنطقة،والموظفین واألطراف الثالثة األخرى المشاركة في أنشطة 

ستستخدم    نطقةفإن الم  الجنسي،التحرش على االستجابة الكاملة لالدعاء الفردي ب  نطقةطلب المشتكي بحجب اسمھ أو اسمھا قد یحد من قدرة الم
 وسائل مناسبة أخرى متاحة لمعالجة التحرش الجنسي.  

 
 االنتقام 
االنتقام من أي فرد یقدم شكوى بموجب ھذه القوانین أو یشارك في التحقیق في الشكوى. عند تقدیم شكوى رسمیة أو غیر    Title IXیحظر 

أو كان   الشكوى،خطوات لوقف المزید من المضایقات ومنع أي انتقام ضد الشخص الذي قدم   نطقةستتخذ الم الجنسي،رسمیة بشأن التحرش 
في جمیع مزاعم االنتقام وتتخذ إجراءات ضد أولئك الذین ثبت   نطقةأو ضد أولئك الذین قدموا المعلومات كشاھد. ستحقق الم المضایقة،موضوع 

 .أنھم انتقموا
 

 رسمیة العملیة تقدیم شكوى غیر 
یمكن ألي شخص استخدام إجراءات غیر رسمیة لإلبالغ عن الشكاوى المتعلقة بالتحرش في البیئة التعلیمیة وحلھا. یمكن تقدیم تقاریر غیر 

رسمیة ألي موظف أو مسؤول. سیقوم الموظفون دائًما بإخطار المشتكین بحقھم في تقدیم شكوى رسمیة والعملیة الخاصة بھا. سیوجھ الموظفون 
 Title IX، ).hobertbl@mukilteo.wednet.edu1319, -356-(425. ضابط االمتثال Bruce Hobertلمشتكین المحتملین إلى أیًضا ا

ما عندما تكون الشكوى خارج  ال سی   الجنسي،یجب على الموظفین إبالغ المسؤول المناسب عندما یتلقون شكوى من التحرش  ذلك،باإلضافة إلى  
 . نطاق تدریبھم لحل أو تزعم سوء سلوك جسیم

 
خطوات سریعة وفعالة محسوبة بشكل معقول إلنھاء أي مضایقة ولتصحیح أي آثار    نطقةستتخذ الم الرسمیة،ثناء سیر عملیة الشكوى غیر 

تدابیر مؤقتة لحمایة المشتكي قبل النتیجة النھائیة لتحقیق نطقة ذ المفستتخ حدث، تمییزیة على المشتكي. إذا كانت ھناك حاجة إلى تحقیق لتحدید ما 
 . المزعوم)السماح للمشتكي بتغییر األنشطة األكادیمیة أو الالمنھجیة أو أوقات الراحة لتجنب االتصال بالجاني  المثال،(على سبیل  نطقةالم

 قد تشمل العالجات غیر الرسمیة: 
 لوجھ؛• فرصة لمقدم الشكوى لیشرح للمتحرش المزعوم أن سلوكھ / سلوكھا غیر مرحب بھ أو مسيء أو غیر الئق سواء كتابةً أو وجھاً 

 تكرر؛ • تصریح من أحد الموظفین إلى المتحرش المزعوم بأن السلوك المزعوم غیر مناسب ویمكن أن یؤدي إلى تأدیب إذا ثبت أو 
 المشتكي؛ مبنى یراجع سیاسة التحرش الجنسي في المنطقة دون تحدید ھویة • بیان عام من مسؤول في 

 • وضع خطة سالمة. 
 الطالب.  تفریق• 

 • توفیر تدریب الموظفین و / أو الطالب. أو 
 • تأدیب المتحرش إذا اقتضت الظروف ذلك. 

 
، یجب على الطالب إبالغ المسؤول عن المضایقة وسیتم التحقیق في الشكوى  یضایقھاإذا اعتقد الطالب أن أحد الموظفین البالغین یضایقھ / 

 باعتبارھا شكوى رسمیة. 
 

میة تعتقد أن الشكوى  أو ألن المنطقة التعلی  ،یھ/ الوصي عل  مرهقد تصبح الشكاوى غیر الرسمیة شكاوى رسمیة بناًء على طلب الطالب أو ولي ا
 تحتاج إلى تحقیق أكثر شموالً. 

 
ستجري المنطقة استفسارات   ذلك،بكیفیة اإلبالغ عن أي مشاكل الحقة. باإلضافة إلى  الوصي علیھ/  ولى امرهمقدم الشكوى و نطقةستبلغ الم

ور ومعالجة المشاكل المستمرة أو الجدیدة بشكل مناسب.  واالستجابة على الف انتقام،متابعة لمعرفة ما إذا كانت ھناك أي حوادث جدیدة أو حاالت 
 ستتبع استفسارات المتابعة الجدول الزمني المتفق علیھ من قبل المنطقة والمشتكي.

 
 عملیة الشكوى الرسمیة 

 تقدیم شكوى إلى المنطقة  -المستوى األول  
جب أن تكون جمیع الشكاوى الرسمیة مكتوبة وتوضح األفعال أو الظروف أو الظروف المحددة التي یُزعم أنھا حدثت وتشكل تحرًشا  ی 

صیاغة الشكوى بناًء على تقریر مقدم الشكوى لمراجعتھ والموافقة علیھ. قد یستنتج   Title IXجنسیًا. یجوز لموظف االمتثال بموجب 
أیًضا أن المنطقة بحاجة إلى إجراء تحقیق بناًء على المعلومات التي بحوزتھ ، بغض النظر عن مصلحة    Title IXالمشرف أو موظف 

 المشتكي في تقدیم شكوى رسمیة. 
 

mailto:hobertbl@mukilteo.wednet.edu
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، مساعد   IX  Title ،Bruce Hobert ضابطیمكن تقدیم الشكاوى عن طریق البرید أو الفاكس أو البرید اإللكتروني أو التسلیم بالید إلى 
. أي  Hobertbl@mukilteo.wednet .edu و   Sharon Drive, Everett, WA 98204 ،(425) 356-1319 9401ي المشرف ف

 موظف في المنطقة یتلقى شكوى تفي بھذه المعاییر سوف یخطر المكتب على الفور.  
 

 التحقیق والرد 
في جمیع الشكاوى الرسمیة والمكتوبة المتعلقة بالتحرش الجنسي أو المعلومات التي بحوزة الضابط   والتحقیق  Title IX ضابطسیتلقى 

سلطتھ للمشاركة في ھذه العملیة إذا كان ھذا اإلجراء ضروریًا لتجنب أي    ضابطوالتي یعتقد أنھا تتطلب مزیدًا من التحقیق. سیفوض ال
 للمشتكي نسخة من ھذا اإلجراء.  ضابطیوفر ال س الشكوى،تضارب محتمل في المصالح. عند استالم 

 
سیكون لدى مقدم الشكوى والطرف أو   التحقیق،ستجرى التحقیقات بطریقة مناسبة من حیث النطاق وموثوقة ومحایدة. أثناء عملیة 

ً إذا حدد المشتكي م المتھمین،األطراف  فرصة متساویة لتقدیم الشھود واألدلة ذات الصلة. قد یكون لدى   متھمین،(مضایقین)  ضایقا
والشاكي أیًضا على حل   تعلیمیةمنطقة الالالمشتكین والشھود شخص بالغ موثوق بھم خالل أي أنشطة تحقیق تبدأھا المنطقة. قد توافق 

 امل عن الشكوى ونتائج التحقیق.بتجمیع تقریر مكتوب ك ضابطیقوم ال التحقیق،الشكوى بدالً من التحقیق. عند اكتمال 
 

 استجابة المشرف 
ما لم یتفق مقدم   الشكوى،) یوًما تقویمیًا من استالم 30سیقوم المشرف بالرد كتابیًا على مقدم الشكوى والجاني المزعوم في غضون ثالثین (

ستقوم  التمدید،حد الزمني. في حالة الحاجة إلى الشكوى على خالف ذلك أو إذا كانت الظروف االستثنائیة المتعلقة بالشكوى تتطلب تمدید ال
یجب أن  الشكوى،لمقدم نطقة بإخطار مقدم الشكوى كتابیًا بسبب التمدید وتاریخ االستجابة المتوقع. في الوقت الذي تستجیب فیھ الم نطقةالم

 العام.  لرد إلى مكتب المشرف على التعلیمنسخة من ا نطقةترسل الم
) بیان عما إذا كان رجحان األدلة یثبت أن المشتكیة تعرضت  2) ملخص لنتائج التحقیق. 1ینوب عنھ ما یلي:  سیتضمن رد المشرف أو من

) إذا ثبت حدوث تحرش جنسي ، فإن اإلجراءات التصحیحیة التي تراھا المنطقة ضروریة ، بما في ذلك التأكید على 3للتحرش الجنسي ؛ 
) إشعار بحق المشتكي في  4ج آثارھا على المشتكي واآلخرین ، إذا كان ذلك مناسبًا ؛ ستتخذ خطوات لمنع تكرارھا وعال نطقةأن الم

، وسبل االنتصاف للمشتكي  نطقة) أي إجراءات تصحیحیة ستتخذھا الم5االستئناف أمام مجلس المدرسة ومعلومات التسجیل الالزمة ؛ 
) ، واإلشعار بالعقوبات المحتملة على الجاني (الجناة) (على سبیل  (على سبیل المثال ، مصادر االستشارة ، والدعوة والدعم األكادیمي

 المثال ، التأدیب).
 

  سیتم تقدیم رد المشرف أو من ینوب عنھ بلغة یمكن للمشتكي فھمھا وقد یحتاج إلى مساعدة لغویة للمشتكین ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة
. إذا كانت الشكوى تدعي حدوث مضایقات تمییزیة من قبل طرف معین 1964دنیة لعام من قانون الحقوق الم  Title VI ل  اإلنجلیزیة وفقًا

سیقوم المنسق بتزوید الطرف المتھم أو األطراف بإشعار بنتیجة التحقیق وإشعار بحقھم في استئناف أي تأدیب أو إجراء   األطراف،أو 
 تصحیحي تفرضھ المنطقة. 

 
) یوًما بعد 30ولكن في أي حال من األحوال أكثر من ثالثین ( ممكن،سیتم اتخاذ أي تدابیر تصحیحیة تعتبر ضروریة في أسرع وقت 

بموجب اإلجراءات القانونیة اعتبارات أو أمر   نطقةما لم یستأنف المتھم فرض االنضباط وتم منع الم بالبرید،إرسال المشرف للرد الكتابي 
ا متابعة الشكاوى من خالل عملیة اتفاقیة المفاوضة  قانوني من فرض االنضباط حتى االنتھاء من عملیة االستئناف. یمكن للموظفین أیضً 

 الجماعیة المناسبة أو سیاسة مكافحة التمییز.  
 

ستجري المنطقة استفسارات   ذلك،بكیفیة اإلبالغ عن أي مشاكل الحقة. باإلضافة إلى  الوصي علیھ /ولى امرهمقدم الشكوى ونطقة ستبلغ الم
واالستجابة على الفور ومعالجة المشاكل المستمرة أو الجدیدة بشكل   انتقام،ث جدیدة أو حاالت متابعة لمعرفة ما إذا كانت ھناك أي حواد 

 مناسب. ستتبع استفسارات المتابعة الجدول الزمني المتفق علیھ من قبل المنطقة والمشتكي. 
 

  االستماعجلسة االستئناف إلى مجلس اإلدارة بشأن إخطار االستئناف و -المستوى الثاني  
یجوز للمشتكي استئناف القرار إلى مجلس اإلدارة عن طریق تقدیم إشعار كتابي  المشرف،ظل الشاكي متظلًما من قرار ة ان ی ال في ح

 المشرف. باالستئناف إلى سكرتیر المجلس في أو قبل الیوم العاشر من التقویم التالي للتاریخ الذي تلقى صاحب الشكوى رد 
 

ما   باالستئناف،ن التقویم الذي یلي تقدیم اإلشعار الكتابي ) م20یتعین على المجلس تحدید موعد جلسة استماع لتبدأ بحلول الیوم العشرین (
لم یتفق على خالف ذلك من قبل المشتكي والمشرف أو لسبب وجیھ. سیسمح لكال الطرفین بتقدیم الشھود والشھادات التي یراھا المجلس  

 جوھریة وذات صلة. 
 

 قرار مجلس اإلدارة 
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) یوًما بعد تقدیم إشعار االستئناف وتزوید  30سیصدر المجلس قراًرا كتابیًا في غضون ثالثین ( ذلك،ما لم یتفق مقدم الشكوى على خالف 
والتي قد تتطلب مساعدة لغویة للمشتكین ذوي   فھمھا،المشتكي بنسخة من القرار. سیتم تقدیم قرار مجلس اإلدارة بلغة یمكن لمقدم الشكوى  

ي في االستئناف إلى  من قانون الحقوق المدنیة. سیشمل القرار إشعاًرا بحق المشتك  Title VI ل  المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة وفقًا الكفاءة
 العام. نسخة من قرار االستئناف إلى مكتب المشرف على التعلیمنطقة العام وسیحدد مكان تقدیم االستئناف وإلى من. سترسل الم مدیر التعلیم

 
 إلى المشرف على التعلیم العام   الشكوىتقدیم   -توى الثالث المس

یجوز للمشتكي تقدیم شكوى إلى   اإلجراء،في االمتثال لھذا  نطقةأو إذا فشلت الم اإلدارة،• إذا لم یوافق مقدم الشكوى على قرار مجلس 
 العام. مكتب المشرف على التعلیم 

) یوم تقویمي یلي التاریخ الذي تلقى فیھ  20(  • یجب أن یتم تلقي شكوى من قبل مكتب المشرف على التعلیم العام في العشرین أو قبلھ
لعام تمدیدًا لسبب وجیھ. یمكن تقدیم الشكاوى عن طریق  ا ما لم یمنح المشرف على التعلیم اإلدارة،المشتكي إشعاًرا كتابیًا بقرار مجلس 

 البرید أو الفاكس أو البرید اإللكتروني أو التسلیم بالید. 
        ) وصفًا ألفعال أو ظروف أو ظروف معینة یُزعم أنھا تنتھك قوانین 1یجب أن تكون الشكوى مكتوبة وتتضمن:  •      

) اسم وعنوان  3 الشكوى؛بما في ذلك عنوان مقدم  االتصال،االسم ومعلومات ) 2 بھا؛مكافحة التحرش الجنسي المعمول 
) حل مقترح للشكوى أو اإلغاثة  5 وجد؛إن  االستئناف،وقرار نطقة ) نسخة من شكوى الم4 الشكوى؛موضوع  نطقةالم

أو في حالة   الطالب،فیجب أن تتضمن الشكوى أیًضا اسم وعنوان  معینًا،المطلوبة. إذا كانت االدعاءات تخص طالبًا 
                                                                                                                              معلومات االتصال. مأوى،وجود طفل أو شاب بال 

 
 تصحیحیةالتحقیق والتحدید واإلجراءات ال

والذي قد یشمل إجراء مراجعة مستقلة في الموقع.    تحقیق،) الشروع في  OSPIالعام (  یجوز لمكتب المشرف على التعلیم  شكوى، عند استالم  
س  أیًضا بالتحقیق في قضایا إضافیة تتعلق بالشكوى التي لم یتم تضمینھا في الشكوى األولیة أو االستئناف إلى المشرف أو مجل   OSPIقد یقوم  
 اإلدارة. 

 
أو الفصل   RCW 28A.642.010قد فشلت في االمتثال لـ  نطقةقراًرا مستقالً بشأن ما إذا كانت الم OSPIسیتخذ  التحقیق،• بعد 
392 -190،  WAC الذي یعالج كل ادعاء في شكوى وأي قضایا عدم امتثال    نطقةوستصدر قراًرا مكتوبًا إلى مقدم الشكوى والم

أخرى تم تحدیدھا. سیتضمن القرار المكتوب اإلجراءات التصحیحیة التي تعتبر ضروریة لتصحیح عدم االمتثال والوثائق التي یجب  
 أن توفرھا المنطقة إلثبات أن اإلجراء التصحیحي قد اكتمل. 

تمدیدًا.   OSPIفي القرار الكتابي ما لم تمنح  OSPI• یجب إكمال جمیع اإلجراءات التصحیحیة ضمن الجداول الزمنیة التي حددتھا 
إلى الوكاالت   نطقةإحالة الم ولكن ال یقتصر علىبما في ذلك  OSPIفقد تتصرف  المناسب،إذا لم یتم تحقیق االمتثال في الوقت 

 لمناسبة المخولة طلب االمتثال.الحكومیة أو الفیدرالیة ا
 

المساعدة الفنیة  OSPIیجوز حل الشكوى في أي وقت عندما توافق المنطقة طواعیة على حل الشكوى قبل االنتھاء من التحقیق. قد یوفر 
  وطرق حل النزاعات لحل الشكوى.

 
 جلسة استماع إداریة -المستوى الرابع 

العام تقدیم إشعار   صادر عن مكتب المشرف على التعلیمالتي ترغب في استئناف القرار الكتابي ال یجوز لمقدم الشكوى أو المنطقة التعلیمیة
جلسة   OSPI) یوًما تقویمیًا بعد تاریخ استالم القرار الكتابي من ذلك المكتب. سیعقد 30في غضون ثالثین ( OSPIكتابي باالستئناف إلى 

 RCW،   34.05الفصل  اإلداریة،استماع إداریة رسمیة وفقًا لقانون اإلجراءات 
 

 خیارات الشكوى األخرى  
  وزارة التعلیم األمریكیة )،OCR( مكتب الحقوق المدنیة

 
التي تحظر التمییز في المدارس العامة على أساس العرق واللون واألصل القومي   الفیدرالیة،العدید من قوانین الحقوق المدنیة  OCRیفرض 

 1600-607-206 یوًما تقویمیًا من تاریخ التمییز المزعوم. 180في غضون  OCRوالجنس واإلعاقة والعمر. تقدیم الشكاوى إلى 
| 8339-877-800-TDD: 1https://www.hhs.gov/ocr/index.html | OCR.Seattle@ed.gov    

 

 (WSHRC) (  لجنة حقوق اإلنسان بوالیة واشنطن
الذي یحظر التمییز في التوظیف وفي أماكن اإلقامة العامة ، بما في   ) ، RCW 49.60قانون واشنطن لمناھضة التمییز ( WSHRCیفرض 

 | 3247-233-800-1                      في غضون ستة أشھر من تاریخ التمییز المزعوم WSHRCذلك المدارس. تقدیم الشكاوى إلى  
TTY: 1-800-300-7525 | www.hum.wa.gov 

https://www.hhs.gov/ocr/index.html%20800-877-8339
mailto:OCR.Seattle@ed.gov
http://www.hum.wa.gov/
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 وساطة ال

  الخاصة،على نفقتھا  للمنطقة،، یجوز 075-190-392حتى  WAC 392-190-065في أي وقت أثناء إجراء الشكوى المنصوص علیھ في 
 على تمدید المواعید النھائیة لعملیة الشكوى من أجل متابعة الوساطة.  نطقةتقدیم الوساطة. قد یتفق المدعي والم 
فرصة لحل النزاعات والتوصل إلى اتفاق مقبول للطرفین باستخدام وسیط محاید. یجب  نطقةمن المدعي والم  الغرض من الوساطة ھو توفیر كل

  أن تكون الوساطة طوعیة وتتطلب االتفاق المتبادل بین الطرفین. یجوز ألي من الطرفین إنھاؤھا في أي وقت أثناء عملیة الوساطة. ال یجوز
 وى في استخدام إجراءات الشكوى. استخدامھ لرفض أو تأخیر حق مقدم الشك

 
) أن یكون موظفًا في أي منطقة تعلیمیة أو مدرسة عامة أو وكالة عامة أو  1یجب إجراء الوساطة من قبل وسیط مؤھل وحیادي ال یجوز لھ: 

مھني في المصالح. ال یُعتبر ) لدیك تضارب شخصي أو 2خاصة أخرى تقدم خدمات متعلقة بالتعلیم للطالب موضوع الشكوى یجري الوساطة أو 
 كوسیط.  تعمل/یعمل  ھ/ ألنھاوكالة عامة أو خاصة أخرى فقط ألن أو أي  ستقلة الوسیط موظفًا في المنطقة التعلیمیة أو المدرسة الم

 
فیجوز لھما تنفیذ اتفاقیة ملزمة قانونًا تحدد القرار وتنص على أن جمیع المناقشات التي حدثت  الوساطة،إذا توصل الطرفان إلى اتفاق من خالل 

یجب أن یتم التوقیع على  مدنیة.أثناء الوساطة ستظل سریة وال یجوز استخدامھا كدلیل في أي شكوى الحقة أو جلسة استماع قانونیة أو إجراءات 
 . نطقةة الذي لدیھ سلطة إلزام الماالتفاقیة من قبل المشتكي وممثل المنطق

 
 التدریب والتوجیھ 

سیقدم مكون ثابت لجمیع جلسات التوجیھ الخاصة بالمنطقة للموظفین والطالب والمتطوعین المنتظمین عناصر ھذه السیاسة. سیتم تزوید 
ى عملیات الشكاوى الرسمیة وغیر الموظفین بمعلومات حول التعرف على التحرش الجنسي ومنعھ. سیتم إطالع الموظفین بشكل كامل عل

 الرسمیة وأدوارھم ومسؤولیاتھم بموجب السیاسة واإلجراءات. 
 

    ھذه المسؤولیة  ضمنوكیف یمكن أن تت  بھا،سیتم تذكیر الموظفین المعتمدین بمسؤولیتھم القانونیة لإلبالغ عن إساءة معاملة األطفال المشتبھ 
 ون المنتظمون على أجزاء من عنصر التوجیھ ھذا ذات الصلة بحقوقھم ومسؤولیاتھم. بعض مزاعم التحرش الجنسي. سیحصل المتطوع

 
سیتم تزوید الطالب بمعلومات مناسبة ألعمارھم حول التعرف على التحرش الجنسي والوقایة منھ وحقوقھم ومسؤولیاتھم بموجب ھذا وسیاسات  

 . األمورأولیاء والتي قد تشمل  األخرى،مناسبة المناسبات الوقواعد المنطقة األخرى في جلسات توجیھ الطالب وفي 
 

سیتم إبالغ الموظفین والمتطوعین والطالب وأولیاء األمور بأن التحرش   منھ،كجزء من المعلومات حول التعرف على التحرش الجنسي والوقایة 
 :ولكین ال یقتصر علىعلى سبیل المثال   یشمل،الجنسي قد 

 قیمة؛ • المطالبة بخدمات جنسیة مقابل معاملة تفضیلیة أو شيء ذي  
 جنسي؛• اإلفادة أو اإلیحاء بأن الشخص سیفقد شیئًا ما إذا لم یخضع لطلب 

 ذلك؛ أو تقدیم منفعة لمن یفعل  جنسي،لمھد • معاقبة شخص لرفضھ الخضوع 
أو مالحظات ذات طبیعة جنسیة حول مظھر الشخص أو   مالئمة؛غیر  • إبداء تعلیقات أو إیماءات أو نكات غیر مرحب بھا أو مسیئة أو 

 سلوكھ؛  جنسھ أو 
 • استخدام مصطلحات جنسیة مھینة لشخص ما. 

  أو الئق؛أو المطاردة بشكل غیر  حول زاویة • الوقوف على مقربة شدیدة أو لمس شخص أو االنعطاف
 ممتلكات المدرسة. • عرض رسومات جنسیة مسیئة أو غیر الئقة على 

 
 حفظ السجالت 

بما في ذلك أي إجراءات تصحیحیة  والتصرف، الملفات التي تحتوي على نسخ من جمیع المراسالت المتعلقة بكل شكوى یتم إرسالھا إلى المنطقة 
 ) سنوات. 6لمدة ست (  Title IXیجب االحتفاظ بھا في مكتب مسؤول االمتثال بموجب   المنطقة،وضعتھا 

 
أو ھذه اإلجراءات على أنھ یمنع أي فرد یعتقد أنھ تعرض للمضایقة من تقدیم شكوى إلى أي وكالة   3214ال ینبغي تفسیر أي شيء في السیاسة 

 أو كیان آخر ذي اختصاص قضائي لمراجعة ھذه األمور.  
 

 سري إلى أقصى حد ممكن بشكل معقول.   بأسلوبسیتم التعامل مع الشكوى والتحقیق 
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  3216مجلس اإلدارة رقم    سیاسة-نمر حظر التحرش والتخویف والت  
 

 أ. بیان السیاسة 
 التعلیمیة بتوفیر بیئة تعلیمیة آمنة ومدنیة لجمیع الطالب خالیة من التحرش أو الترھیب أو التنمر.  اكیلتیومتلتزم منطقة 

 
 

    التعریفات – ب
فعل   -- في ذلك تلك التي یتم إرسالھا إلكترونیًا  بما- یُقصد بمصطلح "المضایقة أو الترھیب أو التسلط" أي رسالة أو صورة مكتوبة عن قصد 

، أو غیرھا من  28A.642.010و    28A.640.010، ما یظھر أنھ مدفوع بأي خاصیة في ولكن ال یقتصر على, ذلك،في  بما جسدي،لفظي أو  
 الخصائص الممیزة ، عندما یكون الفعل: 

o یضر جسدیًا بالطالب أو یضر بممتلكاتھ ؛ أو 
o  لھ تأثیر كبیر في التدخل في تعلیم الطالب ؛ أو 
o خلق بیئة تعلیمیة مخیفة أو مھددة ؛ أوی بحیث  أو مستمر أو منتشر شدید 
o  .لھ تأثیر كبیر على تعطیل سیر عمل المدرسة المنظم 

 
 أو الترھیب أو التنمر.ال یوجد في ھذا القسم ما یتطلب من الطالب المتأثر أن یمتلك بالفعل خاصیة تشكل أساًسا للمضایقة 

 
والحالة االجتماعیة   األخرى، الثیابوالمالبس أو  الجسدي،: المظھر لكن ال تقتصر علىیمكن أن تشمل "الخصائص الممیزة األخرى" 

 في الفعل بدالً من التأثیر النھائي لإلجراء (اإلجراءات).  الشتراكلوالوزن. تشیر "األفعال المتعمدة" إلى اختیار الفرد   واالقتصادیة،
 

 / التعبیرات   السلوكیاتج. 
تدرك ھذه السیاسة أن "المضایقة" و "التخویف" و "التنمر" ھي سلوكیات منفصلة ولكنھا مرتبطة ببعضھا البعض. یجب معالجة كل بشكل  

 ال ینبغي اعتبار ھذا التمایز جزًءا من التعریف القانوني لھذه السلوكیات.  ذلك،ومع  الثالثة؛مناسب. اإلجراء المصاحب یمیز السلوكیات 
 

اإلھانات والشائعات والنكات والتلمیحات   ،ولكن ال تقتصر على ذلك،یمكن أن تتخذ المضایقات أو الترھیب أو التنمر أشكاًال عدیدة بما في 
اإلیماءات والھجمات الجسدیة والتھدیدات أو غیرھا من الرسائل المكتوبة أو  والتعلیقات المھینة والرسومات والرسوم الكرتونیة والمقالب و

 ، المنشورات على مواقع الشبكات االجتماعیة. ولكن ال تقتصر على ذلك،الشفویة أو المادیة أو المنقولة إلكترونیًا أو الصور بما في 
 

بشرط أال یؤدي التعبیر إلى اضطراب كبیر في البیئة التعلیمیة.  السیاسیة،فیة أو ال تھدف ھذه السیاسة إلى حظر التعبیر عن اآلراء الدینیة أو الفلس
األخرى أو قواعد  نطقةقد تظل العدید من السلوكیات التي ال ترقى إلى مستوى المضایقة أو الترھیب أو التنمر محظورة بموجب سیاسات الم

 أو الفصل الدراسي أو البرنامج.مبنى ال
 

 التدریب -د
ویجب تنفیذھا باالقتران مع  وشامل،ت مسؤولیة المنطقة إلنشاء والحفاظ على مجتمع تعلیمي آمن ومدني ومحترم ھذه السیاسة ھي أحد مكونا
بما في ذلك تعلیم الطالب بالشراكة مع األسر والمجتمع. یتم تضمین متطلبات التدریب المحددة في   والمتطوعین،التدریب الشامل للموظفین 

 اإلجراءات المصاحبة. 
 

 . الوقایة ر
وستسعى للحصول على المساعدة من العائالت وإنفاذ  والبلطجة،تھدف إلى منع المضایقات والترھیب  باستراتیجیاتستزود المنطقة الطالب 

 القانون والوكاالت المجتمعیة األخرى حسب توفرھا.
 

 . التدخالت ز
 الجاني،ولتغییر سلوك  االنتھاك،تم تصمیم التدخالت لمعالجة التأثیر على الطالب المستھدف (الطالب) المستھدفین وغیرھم من المتضررین من 

 واستعادة مناخ مدرسي إیجابي. 
 

وخطورة السلوك في تحدید استراتیجیات التدخل. ستتنوع التدخالت من   للطالب،والعمر التطوري  الحوادث،ستنظر المنطقة التعلیمیة في تكرار 
 إلى إحاالت إنفاذ القانون.  والتأدیبوتصحیح السلوك   المشورة،تقدیم 

 
 504الطالب الذین لدیھم خطط تعلیم فردیة أو خطط القسم . ه 
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كان ھو المعتدي أو المستھدف للمضایقة أو الترھیب أو  504لقسم ) أو خطة اIEPإذا تم تقدیم ادعاءات بأن الطالب الذي لدیھ خطة تعلیم فردیة (
لتحدید ما إذا كان للحادث التأثیر على قدرة الطالب على تلقي تعلیم عام   504للطالب أو فریق القسم   IEPفستقوم المدرسة بدعوة   البلطجة،

رش أو الترھیب أو البلطجة تستند إلى إعاقة الطالب. خالل  ). سیُعقد االجتماع بغض النظر عما إذا كانت واقعة التحFAPEمجاني ومناسب (
والمشاركة في األنشطة الالمنھجیة. إذا تم   والحضور، السلوكیة،والقضایا  للطالب،سیقوم الفریق بتقییم قضایا مثل األداء األكادیمي  االجتماع،

ستتخذ المنطقة إجراءات لضمان حصول الطالب على    طجة،البلنتیجة للمضایقة أو الترھیب أو حادثة   FAPEتحدید أن الطالب ال یتلقى 
FAPE. 

 
 / االدعاءات الكاذبة   االنتقام. و

المناسب. یعد تھدید أو إیذاء شخص ما لإلبالغ عن التحرش أو الترھیب أو التنمر أو المشاركة في تحقیق   تأـدیباالنتقام محظور وسیؤدي إلى ال
لإلبالغ عن عمد عن مزاعم كاذبة تتعلق بالمضایقة والترھیب والتنمر. لن یتم تأدیب نطقة انتھاًكا لھذه السیاسة. یعد أیًضا انتھاًكا لسیاسة الم

فإن األشخاص الذین یتبین أنھم یبلغون عن قصد أو یؤكدون االدعاءات الكاذبة   ذلك،تقریر بحسن نیة. ومع الطالب أو الموظفین لتقدیم 
 .  سیخضعون للرقابة المناسبة

 
 االمتثال  ضابط. ى

لرسمیة  سیقوم المشرف بتعیین مسؤول االمتثال باعتباره جھة االتصال األولیة في المنطقة لتلقي نسخ من جمیع الشكاوى الرسمیة وغیر ا
قة  وضمان تنفیذ السیاسة. سیتم اإلعالن عن اسم ومعلومات االتصال لضابط االمتثال في جمیع أنحاء المنطقة. سیشارك مكتب االمتثال في المنط

 .(OSPI) العامفي فرصة تدریب إلزامیة واحدة على األقل یقدمھا مكتب المشرف على التعلیم 
 

 P-3216 - اتاإلجراء-حظر التحرش والتخویف والتنمر 
 

 مقدمة - ا
التعلیمیة جاھدة لتزوید الطالب بالظروف المثلى للتعلم من خالل الحفاظ على بیئة مدرسیة حیث یتم التعامل مع نطقة ماكیلتیو تسعى م

 . الجمیع باحترام وال یتعرض أي شخص لألذى الجسدي أو العاطفي
 

یعد انتھاًكا لسیاسة المنطقة التعلیمیة أن یتعرض الطالب للمضایقة أو الترھیب أو التنمر من قبل   الضرر،من أجل ضمان االحترام ومنع 
اضطرابًا كبیًرا في العملیة   تصرفاتالأو عندما تخلق مثل ھذه  المدرسة،أو في األحداث التي ترعاھا  المدرسي،اآلخرین في المجتمع 

  جرا بدونقاولین والمتطوعین التعلیمیة. یشمل المجتمع المدرسي جمیع الطالب وموظفي المدرسة وأعضاء مجلس إدارة المدرسة والم
األصل القومي  والعائالت والرعاة والزائرین اآلخرین. لن یتعرض الطالب (الطالب) للمضایقة بسبب العرق أو اللون أو الدین أو النسب أو 

 أو الجنس أو المیول الجنسیة أو التعبیر الجنسي أو الھویة الجنسیة أو اإلعاقة العقلیة أو الجسدیة أو غیرھا من الخصائص الممیزة. 
 

یجب على أي من موظفي المدرسة الذین یالحظون أو یسمعون أو یشھدون بأي شكل آخر المضایقات أو الترھیب أو التنمر أو الذین تم 
 ولمنع تكرارھا.  التنمر،بالغ عن مثل ھذه التصرفات أن یتخذوا إجراءات فوریة ومناسبة لوقف المضایقة أو الترھیب أو اإل

 
 التعاریف - ب

 في مضایقة الطالب أو ترھیبھ أو تنمره.شترك المعتدي یعني الطالب أو الموظف أو أي عضو آخر في مجتمع المدرسة ی 
 

 : الذي  ھي فعل إلكتروني أو كتابي أو شفھي أو جسدي متعمد نمر المضایقة أو الترھیب أو الت
 بممتلكاتھ؛ . یضر جسدیًا بالطالب أو یضر 1
 الطالب؛ . لھ تأثیر كبیر في التدخل في تعلیم 2
 أو  مھددة؛خلق بیئة تعلیمیة مخیفة أو ی أو منتشر بحیث  شدید أو مستمریكون . 3
منظم. سیتم تحدید السلوك الذي "یتدخل بشكل كبیر في تعلیم الطالب" من خالل النظر في درجات  اللمدرسة ا. لھ تأثیر تعطیل كبیر لعمل 4

 وغیرھا من المؤشرات.  األنشطة،والمشاركة في  األقران،والتفاعل مع  والسلوك، والحضور، المستھدف،الطالب 
 

: اإلھانات أو  ولكن ال یقتصر على ذلك،بما في  عدیدة،ستوى المضایقة أو الترھیب أو التنمر أشكاًال قد یتخذ السلوك الذي قد یرقى إلى م 
أو االعتداءات الجسدیة أو  اإلشاعات أو الدعابات أو التلمیحات أو التعلیقات المھینة أو الرسومات أو الرسوم الكرتونیة أو المقالب أو النبذ 

أو منقولة فعلیًا. ال  اإلیماءات أو األعمال المتعلقة بفرد أو مجموعة سواء كانت رسائل أو صور إلكترونیة أو مكتوبة أو شفھیة  التھدیدات،
 یوجد شرط أن یمتلك الطالب المستھدف بالفعل الخاصیة التي ھي أساس المضایقة أو الترھیب أو التنمر.

 
عندما یتعرض الفرد للترھیب أو التھدید أو اإلكراه أو التمییز ضده بسبب اإلبالغ عن المضایقة أو الترھیب أو التنمر أو  االنتقام  یحدث
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 . یقالمشاركة في تحق
 

  ،النظافةعمال و كافتیریا،الوعمال   المدارس،وممرضات  والمستشارین، واإلداریین، المعلمین،، ولكن ال یقتصر على الموظفون، یشمل
  والمؤقت، البدیل والمعلم المصنفین،والموظفین  ،الالمنھجیةوالمستشارین لألنشطة  الریاضیین،والمدربین  الحافالت،وسائقي 

 ). ومقاولینأو المساعدین المھنیین (كال الموظفین  والمتطوعین،
 

 یعني الطالب الذي تم ارتكاب مضایقات أو ترھیب أو تنمر ضده. الطالب المستھدف 
 

 . السلوكیات / التعبیرات ج
"المضایقة" و "التخویف" و "التنمر" ھي سلوكیات منفصلة ولكنھا مرتبطة ببعضھا البعض. یجب معالجة كل بشكل مناسب. على الرغم  

إال أنھ ال ینبغي اعتبار ھذا التمایز جزًءا من التعریف القانوني لھذه السلوكیات. یشیر التحرش   الثالثة،من أن ھذا اإلجراء یمیز السلوكیات  
الجسدیة ألي شخص. یمكن أن یكون تحرًشا تمییزیًا أو تحرًشا كیدًا أو تحرًشا جنسیًا. یشیر  مل خبیث یتسبب في اإلضرارإلى أي ع

الترھیب إلى التھدیدات الضمنیة أو العلنیة بالعنف الجسدي. یشیر التنمر إلى السلوك (السلوكیات) العدواني غیر المرغوب فیھ من قبل  
لشباب الذي ینطوي على اختالل توازن القوة المالحظ أو المتصور ویتكرر عدة مرات أو من المرجح بشدة أن  شباب آخر أو مجموعة من ا

  یتكرر. قد یؤدي التنمر إلى إلحاق األذى بالشباب المستھدف بما في ذلك األذى الجسدي أو التعلیمي. یمكن أن یحدث التنمر أیًضا من خالل
 ي أو التسلط عبر اإلنترنت.  التكنولوجیا ویسمى التنمر اإللكترون 

 
 . العالقة بالقوانین األخرى د

. ھناك قوانین وإجراءات أخرى لمعالجة  RCW 28A.600.477 حظر المضایقة والترھیب والبلطجةینطبق ھذا اإلجراء فقط على  
 الصلة مثل التحرش الجنسي أو التمییز.القضایا ذات 

 
:قد تنطبق أربعة قوانین لواشنطن على األقل على التحرش أو التمییز  

1. RCW 28A.300.285 –  التحرش والتخویف والتسلط 
2. RCW 28A.640.020 –   المساواة الجنسیة 
3. RCW 28A.642 – حظر التمییز في المدارس العامة  
4.  RCW 49.60.010 –  القانون  ضد التمییز 
 

ولى  تثالھا لجمیع قوانین الوالیة فیما یتعلق بالتحرش أو الترھیب أو التنمر. ال شيء في ھذا اإلجراء یمنع الطالب أو نطقة امستضمن الم
من اتخاذ إجراءات إلصالح المضایقة أو التمییز على أساس عضویة الشخص في فصل دراسي   نطقة/ الوصي أو المدرسة أو الم االمر

 لي أو الحكومي أو الفیدرالي. محمي قانونیًا بموجب القانون المح
 
 
 . الوقایة ر

 . النشر 1
بشكل بارز معلومات حول اإلبالغ عن التحرش أو الترھیب أو   منطقةستنشر ال التعلیمیة،في كل مدرسة وعلى موقع الویب للمنطقة 

واالسم ومعلومات االتصال الخاصة بمسؤول االمتثال للمنطقة.   المدرسة؛التنمر؛ االسم ومعلومات االتصال لتقدیم تقریر إلى مدیر 
 ستكون سیاسة وإجراءات المنطقة التعلیمیة متاحة في كل مدرسة بلغة یمكن للعائالت فھمھا.

 
 األمور؛سیضمن المشرف أن یتم تقدیم بیان یلخص السیاسة واإلجراءات في كتیبات الطالب والموظفین والمتطوعین وأولیاء  سنویًا،

 . نطقةأو یتم نشرھا على موقع الم الممرات؛و / أو  المنطقة،ومكتب   المدارس،متاح في 
 

 .WAC 405- 392الفصل یخضع التوزیع اإلضافي للسیاسة واإلجراءات لمتطلبات 
 
   . التعلیم2

سیتلقى الطالب معلومات مناسبة للعمر حول التعرف على المضایقات أو الترھیب أو التنمر والوقایة منھا في جلسات توجیھ   سنویًا،
بكة  ادث أو رابط لعملیة على شوالطالب وفي المناسبات األخرى المناسبة. ستتضمن المعلومات نسخة من نموذج اإلبالغ عن ح

 اإلنترنت.
 

 . التدریب 3

https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.600.477
http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.300.285
http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.300.285
http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.300.285
http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.640.020
http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.640.020
http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.640.020
http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.642
http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.642
http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.642
http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=49.60.010
http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=49.60.010


 
 

    31       2020-2021  التعلیمیة ماكیلتیو  لمنطقة الطالب لیاتوومسئ حقوق كتیب

. سیتلقى الموظفون تدریبًا سنویًا على OSPIسیشارك مسؤول االمتثال في المنطقة في فرصة تدریب إلزامیة واحدة على األقل تقدمھا 
وكیفیة مراقبة المناطق المشتركة واستخدام   الموظفین،أدوار ومسؤولیات  األقل،، بما في ذلك على تعلیمیةمنطقة الالسیاسة وإجراءات 

 نموذج اإلبالغ عن الحوادث في المنطقة. 
 

 . استراتیجیات الوقایة 4
 . نطقة ستنفذ المنطقة مجموعة من استراتیجیات الوقایة بما في ذلك النھج على مستوى الفرد والفصول الدراسیة والمدرسة والم

 
 المدرسي،وتحسین المناخ  االجتماعیة،وقائیة قائمة على األدلة مصممة لزیادة الكفاءة  برامج نطقةستنفذ الم ممكنًا،كلما كان ذلك 

 والقضاء على المضایقات والتخویف والبلطجة في المدارس. 
 

 . ضابط االمتثال س
 مسؤول االمتثال المحلي سوف: 

بدور جھة االتصال الرئیسیة للمنطقة فیما یتعلق بالتحرش أو الترھیب أو التنمر. إذا كانت االدعاءات الواردة في تقریر مكتوب عن  یقوم . 1
یجب على موظف المنطقة الذي یتلقى التقریر  ،3216المضایقة أو الترھیب أو البلطجة تشیر إلى انتھاك محتمل لسیاسة مجلس اإلدارة رقم  

 الفور؛المتثال المحلي على إخطار مسؤول ا
 أو من ینوب عنھ في حل الشكاوى.  ناظرالدعم والمساعدة للیقدم . 2
 التحقیقات؛ والرسائل إلى أولیاء األمور التي تقدم نتائج  التأدیبیة،ونماذج اإلحالة  الحوادث،جمیع نماذج اإلبالغ عن لستلم نسخ ی . 3
. إذا كان تقریر مكتوب عن المضایقة أو الترھیب أو التنمر یشیر تعلیمیةمنطقة الالمعین في تواصل مع منسق االمتثال للحقوق المدنیة الی . 4

أو إذا علمت المنطقة أثناء التحقیق بانتھاك محتمل لسیاسة عدم التمییز  المنطقة،في  3210إلى انتھاك محتمل لسیاسة مجلس عدم التمییز 
یجب على مسؤولي   الوقت،االمتثال للحقوق المدنیة في المقاطعة على الفور. في ذلك فیجب على ضابط االمتثال إخطار منسق   المنطقة،في 

شكواھم بموجب كل من ھذه السیاسة / اإلجراء وسیاسة / إجراء عدم التمییز. یبدأ   ھ سینظر فياالمتثال إخطار مقدم الشكوى على الفور بأن 
أو كان ینبغي أن تعلم أن تقریًرا مكتوبًا أو تحقیقًا أو   تعلیمیةمنطقة الالما تعلم الجدول الزمني للتحقیق واالستجابة إلجراء عدم التمییز عند

 المنطقة؛ مضایقة أو تخویف أو تنمر ینطوي على انتھاك محتمل لسیاسة عدم التمییز في 
 القلق؛وك ومجاالت تعرف على استخدام نظام معلومات الطالب. قد یستخدم مسؤول االمتثال ھذه المعلومات لتحدید أنماط السلی . 5
بما في ذلك ضمان أن تكون التحقیقات سریعة ونزیھة   التحقیق،ضمن تنفیذ السیاسة واإلجراءات من خالل اإلشراف على عملیات ی . 6

 وشاملة. 
وضمان حصول الموظفین على  المنطقة،تقییم االحتیاجات التدریبیة للموظفین والطالب لضمان التنفیذ الناجح في جمیع أنحاء یقوم ب . 7

 السنوي؛ تدریب الخریف 
 و  سنوي؛بإخطار بشأن تحدیثات أو تغییرات السیاسة أو اإلجراءات على أساس   OSPIزود مركز السالمة المدرسیة في ی . 8
للمضایقة أو الترھیب أو التنمر الذي یھدد صحة   المدرسة،على الرغم من جھود  المستھدف،تي یتعرض فیھا الطالب . في الحاالت ال9

الطفل / األوصیاء علیھ لوضع خطة سالمة من أجل   اولیاء امورسیسھل مسؤول االمتثال االجتماع بین موظفي المنطقة و وسالمتھ،الطالب  
 اإللكتروني:  OSPIطالب متاح على موقع حمایة الطالب. نموذج لخطة سالمة ال

https://www.k12.wa.us/student-success/health-safety/school-safety-center 
 

 . تدخل الموظفین ن
سیتدخل جمیع الموظفین عند مشاھدة أو تلقي تقاریر عن المضایقات أو الترھیب أو التنمر. الحوادث البسیطة التي یستطیع الموظفون حلھا  

  اإلجراء،قد ال تتطلب أي إجراء إضافي بموجب ھذا  التنمر،أو الحوادث التي ال تستوفي تعریف المضایقة أو الترھیب أو  الفور،على 
 لضمان عدم تكرارھا. التتبع،بخالف 

 
 تقدیم نموذج اإلبالغ عن حادث  ه.

 یمكن استخدام نماذج اإلبالغ عن الحوادث من قبل الطالب أو العائالت أو الموظفین لإلبالغ عن حوادث التحرش أو الترھیب أو التنمر. یتم
 ): (OSPIشرف على التعلیم العام نموذج على موقع مركز السالمة المدرسیة التابع لمكتب الم ةعین  توفیر

www.k12.wa.us/SafetyCenter/BullyingHarassment/default.aspx 
 

أو أي شخص آخر في مجتمع  مستمرة، خطیرة أو  أي طالب أو طالب یعتقدون أنھم كانوا ھدفًا لمضایقات أو ترھیب أو تنمر لم یتم حلھا أو
بلغ ی قد  ،یتم حلھلم  المدرسة یالحظ أو یتلقى إشعاًرا بأن الطالب كان أو ربما كان ھدفًا لمضایقة الشدیدة أو مستمرة أو التخویف أو التنمر

 عن الحوادث شفھیًا أو كتابیًا إلى أي موظف. 
 

 التقاریر -. معالجة التحرش أو الترھیب أو التنمر  و

https://www.k12.wa.us/student-success/health-safety/school-safety-center
http://www.k12.wa.us/SafetyCenter/BullyingHarassment/default.aspx
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 : تقدیم نموذج اإلبالغ عن حادث 1الخطوة 

 
ال یحتاج الطالب إلى الكشف عن ھویتھ في نموذج اإلبالغ عن الحادث. یمكن تقدیم النموذج  االنتقام،من أجل حمایة الطالب المستھدف من 

 (غیر سریة).  ھویتھا/الكشف عن ھویتھ الطالبة/بشكل مجھول وسري أو قد یختار الطالب 
 

 مقدم البالغ وضع 
 . مجھول 1

یبي ضد المعتدي المزعوم بناًء على تقریر مجھول فقط.  یمكن لألفراد تقدیم بالغ دون الكشف عن ھویتھم. لن یتم اتخاذ أي إجراء تأد
یمكن للمدارس تحدید صنادیق الشكاوى أو استخدام عملیات اإلبالغ عبر اإلنترنت أو تطویر طرق أخرى لتلقي تقاریر مجھولة  

ت معینة من الیوم أو زیادة  المصدر وغیر موقعة. تتضمن االستجابات المحتملة لتقریر مجھول المراقبة المعززة لمواقع محددة في أوقا 
 المراقبة لطالب أو موظفین معینین. 

    . سري2
لن یتم اتخاذ أي إجراء تأدیبي ضد المعتدي  المجھولة،قد یطلب األفراد إخفاء ھویاتھم عن المتھم والطالب اآلخرین. مثل التقاریر 

 المزعوم بناًء على تقریر سري فقط. 
 . غیر سري 3

قد یوافق األفراد على تقدیم بالغ بطریقة غیر سریة. سیتم إبالغ المشتكین الذین یوافقون على جعل شكواھم غیر سریة أن متطلبات  
المعلومات التي لدیھا بخصوص الشكوى إلى أي أفراد متورطین في  اإلجراءات القانونیة قد تتطلب أن تفصح المنطقة عن جمیع 

بالكامل  نطقةستنفذ المولكن، أثناء التحقیق وبعده.   المعرفة،ستظل المعلومات مقیدة لمن یحتاجون إلى  الحین،ولكن حتى ذلك  الحادث،
 بند مكافحة االنتقام في ھذه السیاسة واإلجراءات لحمایة المشتكین والشھود. 

 
 طوة الثانیة: استالم نموذج اإلبالغ عن حادث الخ

 
سیحاول الموظفون الذین تلقوا في البدایة تقریًرا  ممكنًا،جمیع الموظفین مسؤولون عن تلقي التقاریر الشفویة والمكتوبة. كلما كان ذلك 

أو إذا   المعنیة،شفھیًا أو كتابیًا عن المضایقة أو الترھیب أو التنمر حل المشكلة على الفور. إذا تم حل الحادث بما یرضي األطراف 
تخاذ أي إجراء إضافي بموجب ھذا  فقد ال یكون من الضروري ا التنمر،كان الحادث ال یتوافق مع تعریف المضایقة أو الترھیب أو 

 اإلجراء. 
 

  سیتم تسجیل جمیع التقاریر عن المضایقات أو الترھیب أو التنمر التي لم یتم حلھا أو الشدیدة أو المستمرة في نموذج اإلبالغ عن حادث
 أو من ینوب عنھ موضوع الشكوى.  ناظرما لم یكن ال عنھ،أو من ینوب  ناظرالمنطقة وتقدیمھا إلى ال

 
  التي لم یتم حلھا  ،المستمرةأو شدیدة : التحقیقات في المضایقات والترھیب والتسلط ال3الخطوة 

 
بسرعة معقولة. قد یكون ألي   ،التي لم یتم حلھا ،أو المستمرة شدیدةسیتم التحقیق في جمیع تقاریر المضایقات أو الترھیب أو التنمر ال

 لغ موثوق بھ معھم طوال عملیة التقریر والتحقیق.  طالب شخص با
 

سیبدأ المسؤول   ،لم یتم حلھ مستمرأو  شدید . عند استالم نموذج اإلبالغ عن الحادث الذي یدعي وجود مضایقات أو تخویف أو تنمر1
على   نطقةفستتصل الم الشكوى،عن المدرسة أو المنطقة في التحقیق. إذا كان ھناك احتمال لحدوث ضرر مادي واضح وفوري لمقدم 

 / الوصي.  ولى االمرالفور بجھات إنفاذ القانون وإبالغ 
دث المضایقة أو الترھیب أو التنمر بین مقدم تدابیر معقولة لضمان عدم حدوث مزید من حوا نطقةستتخذ الم التحقیق،. أثناء سیر 2

)health/success-https://www.k12.wa.us/student-ستنفذ المنطقة خطة أمان   األمر،الشكوى والمعتدي المزعوم. إذا لزم  
) toolkit-planning-center/safety-safety-safety/school  لطالب (الطالب) المعنیین. ل 

 
الخاصة بمجلس   3210بانتھاك محتمل لسیاسة عدم التمییز  التحقیق،أثناء إجراء  التحقیق،إذا علم موظف المنطقة الذي یجري  

یجب على   المعلومات،للحقوق المدنیة في المنطقة. عند استالم ھذه فسیقوم المحقق على الفور بإخطار مسؤول االمتثال  اإلدارة،
من  WAC 392-190-065مسؤول االمتثال للحقوق المدنیة إخطار مقدم الشكوى بأن شكواه ستتم بموجب إجراء شكوى التمییز في 

. یجب تقدیم اإلشعار بلغة یستطیع المشتكي فھمھا. سیتبع الجدول  HIBباإلضافة إلى إجراء شكوى  WAC 392-190-075خالل  
أو كان   نطقةویبدأ عندما تعلم الم WAC 392-190-065الزمني للتحقیق واالستجابة إلجراء شكوى التمییز المنصوص علیھ في  

 .  للمنطقة  یاسة عدم التمییزسب أو التنمر یتضمن مزاعم انتھاك علیھا أن تعلم أن تقریًرا مكتوبًا عن المضایقة أو الترھی 

https://www.k12.wa.us/student-success/health-safety/school-safety-center/safety-planning-toolkit
https://www.k12.wa.us/student-success/health-safety/school-safety-center/safety-planning-toolkit
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بالمدرسة بإخطار أسر الطالب   مسئولسیقوم ال الحادث،) من أیام الدراسة بعد تلقي نموذج اإلبالغ عن 2. في غضون یومین (3

 بشأن التحرش والتخویف والبلطجة.   نطقةالمعنیین بتلقي شكوى وتوجیھ العائالت إلى سیاسة وإجراءات الم
 

یكون  )،یث بعد التشاور مع الطالب والموظفین المناسبین (مثل طبیب نفساني أو مستشار أو أخصائي اجتماعيح نادرة،. في حاالت 4
 نطقة، قد تمتنع المعلیھ الوصي /ولى امره لدى المنطقة دلیل على أن ذلك سیھدد صحة وسالمة المشتكي أو المعتدي المزعوم إلشراك 

حقیق في المضایقة أو التخویف أو التنمر. إذا اشتبھ موظفو المدرسة المحترفون في تعرض  مبدئیًا عن االتصال بالوالد / الوصي في الت 
 فیجب علیھم اتباع سیاسة المنطقة لإلبالغ عن الحاالت المشتبھ فیھا إلى خدمات حمایة الطفل.    واإلھمال،الطالب لسوء المعاملة 

 
 كحد أدنى:  التحقیق،. سیتضمن 5

 المشتكي؛أ. مقابلة مع 
 المزعوم؛ ب. مقابلة مع المعتدي 

 و  المزعوم؛أو المعتدي  شتكىج. مراجعة أي شكاوى سابقة تتعلق بالم
  د. مقابالت مع طالب أو موظفین آخرین قد یكون لدیھم معرفة بالحادث المزعوم.

 
 . یجوز للمدیر أو من ینوب عنھ أن یقرر أنھ یجب اتخاذ خطوات أخرى قبل اكتمال التحقیق.  6

 
) أیام دراسیة من تقدیم الشكوى أو  5. سیتم االنتھاء من التحقیق في أقرب وقت ممكن عملیًا ولكن في موعد ال یتجاوز خمسة ( 7

/ الوصي و / أو الطالب   ولى االمرفسوف تزود المنطقة  التحقیق،مال التقریر األولي. إذا كانت ھناك حاجة إلى مزید من الوقت إلك
 بتحدیثات أسبوعیة. 

 
المدرسة أو من  ناظرسیرد  االمتثال،) من أیام الدراسة بعد اكتمال التحقیق وتقدیمھ إلى مسؤول 2. في موعد ال یتجاوز یومین (8

 : بالتصریحم الشكوى والمعتدي المزعوم / الوصي على مقد ولى االمرینوب عنھ كتابةً أو شخصیًا إلى 
 نتائج التحقیق.ب أ.    
 حقیقیة؛ب. ما إذا كانت المزاعم     
 و  للسیاسة؛ج. ما إذا كان ھناك انتھاك    
  عملیة تقدیم المشتكي للطعن في حالة عدم موافقتھ على النتائج.ب د.    

 
المدرسة أو من ینوب عنھ من اإلبالغ عن معلومات  ناظرقد ال یتمكن   الطالب،نظًرا للمتطلبات القانونیة المتعلقة بسریة سجالت 

لطالب المستھدف حول أي إجراء تأدیبي تم اتخاذه ما لم یتضمن توجیًھا بأن الطالب المستھدف یجب  ل الوصيمحددة إلى ولي أمر / 
 االنتھاكات.أجل اإلبالغ عن  منأن یكون على علم بھ 

 
فسیتم إرسال الخطاب بالبرید إلى ولي األمر / الوصي على المشتكي والمعتدي   برسالة،إذا اختارت المنطقة االتصال بالوالد / الوصي 

الموظفین بعد التشاور مع الطالب و ذلك،المزعوم بواسطة خدمة برید الوالیات المتحدة مع طلب إیصال اإلرجاع ما لم یتم تحدید 
أخصائي اجتماعي) أنھ قد یعرض للخطر المشتكي أو المعتدي المزعوم إلشراك عائلتھ. إذا اشتبھ   مستشار، اني،نفس(طبیب  المناسبین

اتباع سیاسة  إلزامیین،بصفتھم مراسلین  علیھم،فیجب  اإلھمال،موظفو المدرسة المحترفون في تعرض الطالب لسوء المعاملة أو 
 خدمات حمایة الطفل.   المنطقة لإلبالغ عن الحاالت المشتبھ فیھا إلى

 
 .HIBأو من ینوب عنھ المساعدة من مسؤول االمتثال في  ناظرفسیطلب ال المدرسة،تعذر حل الحادث على مستوى  إذا

 
 : اإلجراءات التصحیحیة للمعتدي 4الخطوة 

 
ستقوم المدرسة أو من ینوب عن المنطقة باتخاذ أي إجراءات تصحیحیة ضروریة. سیتم اتخاذ اإلجراءات   التحقیق،بعد االنتھاء من 

) أیام دراسیة بعد االتصال بالعائالت أو  5ولكن لیس في أي حال من األحوال أكثر من خمسة (  ممكن،التصحیحیة في أسرع وقت 
 Boardالطالب وفقًا لسیاسة مجلس اإلدارة تأدیب  تشملتصحیحیة التي األوصیاء بشأن نتیجة التحقیق. سیتم تنفیذ اإلجراءات ال

Policy 3241 -فقد یتم منع  ،تأدیبالواإلجراءات التصحیحیة. إذا كان المعتدي المتھم یستأنف فرض تأدیب والالفصل الدراسي  إدارة
  المنطقة من خالل اعتبارات اإلجراءات القانونیة الواجبة أو أمر قانوني من فرض التأدیب حتى تنتھي عملیة االستئناف.

 
فقد یخضع ذلك   تنمر،ي التحقیق أن الطالب قدم عن عمد ادعاًء كاذبًا بمضایقة أو ترھیب أو ھ فالمدرسة أو من ینوب عن  ناظرإذا وجد 

http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3241.html
http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3241.html
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  بما في ذلك التأدیب. تصحیحیة،الطالب إلجراءات 
 

 : حق الطالب المستھدف في االستئناف 5الخطوة 
 

فیجوز لھم االستئناف إلى المشرف أو من ینوب عنھ عن طریق   التحقیق،أو الوالد / الوصي غیر راٍض عن نتائج  مشتكىأ. إذا كان ال
ار الكتابي. سیقوم المشرف أو من ینوب عنھ  ) أیام دراسیة من استالم القر5تقدیم إشعار كتابي باالستئناف في غضون خمسة (

 ) أیام دراسیة من تلقي إشعار االستئناف.5بمراجعة تقریر التحقیق وإصدار قرار مكتوب بشأن مزایا االستئناف في غضون خمسة (
 

یجوز للطالب االستئناف إلى مجلس المدرسة عن   المشرف،ب. إذا ظل الطالب المستھدف غیر راٍض بعد االستئناف األولي إلى 
) التالي للتاریخ في الذي 5طریق تقدیم إشعار مكتوب باالستئناف إلى سكرتیر مجلس المدرسة في أو قبل الیوم الدراسي الخامس (

 تلقى المشتكي قراًرا كتابیًا من المشرف. 
 

الستئناف التأدیبي في أو قبل الیوم الدراسي العاشر (العاشر) الذي  ج. یجب االستماع إلى االستئناف أمام مجلس المدرسة أو مجلس ا
یلي تقدیم اإلخطار الكتابي باالستئناف إلى مجلس المدرسة. سیقوم مجلس المدرسة أو مجلس االستئناف التأدیبي بمراجعة السجل  

التالي إلنھاء جلسة االستماع وسیقدم نسخة   وإصدار قرار مكتوب بشأن مزایا االستئناف في أو قبل الیوم الدراسي الخامس (الخامس)
 . نطقةإلى جمیع األطراف المعنیة. سیكون قرار مجلس اإلدارة أو المجلس ھو القرار النھائي للم

 
 / اإلجراءات التصحیحیة   تأدیبالخطوة السادسة: ال

 
قد    السلوك،تدابیر تصحیحیة فوریة وعادلة ضمن سلطتھا بشأن نتائج التحرش أو الترھیب أو التنمر. اعتمادًا على شدة  نطقةستتخذ الم

 القانون. انفاذتشمل التدابیر التصحیحیة تقدیم المشورة والتعلیم والتأدیب و / أو اإلحالة إلى 
 

ل المضایقة أو الترھیب أو التنمر وفقًا لطبیعة السلوك أو العمر  ستتنوع التدابیر التصحیحیة للطالب الذي یرتكب فعًال من أعما
ب  الالط تأدیبالسلوكیات واألداء. سیتم تنفیذ اإلجراءات التصحیحیة التي تنطوي على  مشاكل التطوري للطالب أو تاریخ الطالب في

 واإلجراءات التصحیحیة.  تأدیبإدارة الفصل الدراسي وال -   Board Policy  3241 ل وفقًا
 

ینبغي للمنطقة التعلیمیة أن تنظر بقوة في التدریب   المتفرجین،إذا كان السلوك ذا طبیعة عامة أو شارك فیھ مجموعات من الطالب أو 
 على مستوى المدرسة أو األنشطة األخرى لمعالجة الحادث. 

 
تصل إلى   للتوظیف،جراءات تأدیبیة یجوز لمنطقة المدرسة فرض إ واإلجراءات،إذا تم العثور على موظفین ینتھكون ھذه السیاسة 

  المحترفین،قواعد السلوك للمعلمین ، المعروف باسم WAC 181-87وتشمل الفصل. إذا تبین أن معلًما معتمدًا قد ارتكب انتھاًكا لـ 
بما یصل إلى ویتضمن اإللغاء. قد تشمل انتھاكات المقاول   شھادة،إجراًء تأدیبیًا على  OSPIي فقد یقترح مكتب الممارسات المھنیة ف

 لھذه السیاسة خسارة العقود. 
 

 : دعم الطالب المستھدف 7الخطوة 
 

م وسیت  لھم،األشخاص الذین تبین أنھم تعرضوا للمضایقات أو الترھیب أو التنمر سیحصلون على خدمات دعم المنطقة المناسبة 
 التعامل مع التأثیر السلبي للتحرش على الطالب ومعالجتھ حسب االقتضاء.

 
 أ. الحصانة / االنتقام 

أو انتقامیة ضد طالب أو شاھد مستھدف أو أي شخص   ثأرفي أعمال  شتراكال یجوز ألي موظف بالمدرسة أو الطالب أو المتطوع اال
 المناسب.  تأدیبآخر یقدم معلومات حول عمل مزعوم للمضایقة أو التخویف أو التنمر. االنتقام محظور وسیؤدي إلى ال

 
 ب. موارد أخرى 

أو الترھیب أو التنمر. ومع كرد أول على مزاعم المضایقة  نطقةیجب على الطالب واألسر استخدام إجراءات الشكوى والطعن في الم
/ الوصي أو المدرسة أو المنطقة من اتخاذ إجراءات لمعالجة التمییز أو  ولى االمرال شيء في ھذا اإلجراء یمنع الطالب أو  ذلك،

رالي.  المضایقة على أساس عضویة شخص ما في فصل دراسي محمي قانونیًا بموجب القانون المحلي أو قانون الوالیة أو القانون الفید
 : أو الفیدرالیة التالیة  لوالئیةیمكن أیًضا اإلبالغ عن شكوى مضایقة أو ترھیب أو تسلط إلى الوكاالت ا

 

http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3241.html4
http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/3241.html
http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=181-87
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• OSPI Equity and Civil Rights Office (لشكاوى  التمییز) 360.725.6162 Email: equity@k12.wa.us 
• https://www.k12.wa.us/policy-funding/equity-and-civil-rights 
• Washington State Human Rights Commission 800.233.3247 www.hum.wa.gov/index.html 
• Office for Civil Rights, U.S. Department of Education, Region IX 206.607.1600 Email: 

OCR.Seattle@ed.gov www.ed.gov/about/offices/list/ocr/index.html 
• Department of Justice Community Relations Service 877.292.3804 
• www.justice.gov/crt/ 
• Office of the Education Ombuds 866.297-2597 
• Email: OEOinfo@gov.wa.gov http://oeo.wa.gov/ 
• OSPI Safety Center 360.725-6044 
• https://www.k12.wa.us/student-success/health-safety/school-safety-center 
 

 ج. سیاسات وإجراءات المنطقة األخرى
أو اإلجراءات التصحیحیة للسلوكیات غیر المناسبة التي ال  دیبلتأال یوجد أي شيء في ھذه السیاسة أو اإلجراء یھدف إلى حظر ا

لى النحو المحدد في ھذه السیاسة ولكنھا محظورة أو قد تكون محظورة بواسطة  ترقى إلى مستوى المضایقة أو الترھیب أو التنمر ع
   قواعد المنطقة أو المدرسة األخرى

 
 
 
 

 

 3220مجلس اإلدارة  سیاسة-حریة التعبیر 
 

ي  یعد التعبیر الحر عن رأي الطالب جزًءا مھًما من التعلیم في مجتمع دیمقراطي. یجب تشجیع التعبیر الشفھي والكتابي للطالب عن آرائھم ف
مباني المدرسة طالما أنھ ال یعطل عمل المدرسة بشكل كبیر. یحظر على الطالب صراحة استخدام المصطلحات المبتذلة و / أو المسیئة في  

 . اأو خارجھ المدرسة الدراسیة أو أماكن التجمع وفي جمیع األنشطة األخرى المتعلقة بالمدرسة داخل الفصول 
 

یجب على المشرف تطویر المبادئ التوجیھیة التي تضمن أن الطالب قادرون على التمتع بحریة التعبیر عن الرأي مع الحفاظ على السلوك  
 المنظم للمدرسة. 

 
 3221س المجل سیاسة-الطالبمنشورات 

 
تھدف منشورات الطالب التي یتم إنتاجھا كجزء من المناھج الدراسیة بالمدرسة أو بدعم من صندوق ھیئة الطالب المرتبط بھا إلى أن تكون  

 بمثابة أدوات للتعلیم والتواصل مع الطالب. یتم تشغیلھا وتمویلھا بشكل جوھري من قبل المنطقة. 
 

بما في ذلك الموضوعات التي قد یكون ھناك جدل أو  الطالب،ل ھذه المنشورات جمیع مجاالت اھتمام یجب أن تعكس المواد التي تظھر في مث 
معارضة بشأنھا. یمكن عرض القضایا الخالفیة شریطة أن یتم التعامل معھا بعمق وتمثل مجموعة متنوعة من وجھات النظر. ال یجوز أن تكون 

تحط من قدر أي عرق أو دین أو   اآلخرین؛خصوصیة زو  تغ المدرسة؛تسبب في اضطراب كبیر في   ؛الئقةغیر  ھذه المواد تشھیریة أو بذیئة أو 
أو تدعو إلى انتھاك القانون أو تعلن عن منتجات التبغ أو المشروبات الكحولیة أو المخدرات غیر المشروعة أو أدوات   عرقیة؛جنس أو مجموعة 

 صنع المخدرات. 
 

 تطویر مبادئ توجیھیة لتنفیذ ھذه المعاییر ویجب وضع إجراءات للمراجعة السریعة ألي مواد یبدو أنھا ال تمتثل للمعاییر. یجب على المشرف 
 

 3222مجلس اإلدارة   سیاسة-توزیع المواد 
 

مشرف. قد تفرض ھذه  قد یتم توزیع المنشورات أو المواد األخرى التي كتبھا الطالب في مباني المدرسة وفقًا لإلجراءات التي وضعھا ال
شر ھذه اإلجراءات قیودًا على الوقت والمكان وطریقة التوزیع بما في ذلك اإلذن المسبق لتوزیع أو تداول كمیات كبیرة من المواد المطبوعة أو ن 

 ممتلكات المدرسة.  فيالمواد 

mailto:equity@k12.wa.us
http://www.k12.wa.us/policy-funding/equity-and-civil-rights
http://www.hum.wa.gov/index.html
mailto:OCR.Seattle@ed.gov
http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr/index.html
http://www.justice.gov/crt/
mailto:OEOinfo@gov.wa.gov
http://oeo.wa.gov/
http://www.k12.wa.us/student-success/health-safety/school-safety-center
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اط المدرسي أو تتعارض مع العملیات المدرسیة  یجب أن یخضع الطالب المسؤولون عن توزیع المواد التي تؤدي إلى اضطراب كبیر في النش

 إلجراء تصحیحي أو عقوبة ، بما في ذلك التعلیق أو الطرد ، بما یتفق مع سیاسات تأدیب الطالب. 
 

 3223المجلس  سیاسة-حریة التجمع 
 

للمناقشة وتمریر  المدرسة،أو في األماكن الخارجیة على أرض  القاعات،قد یجتمع الطالب األفراد والمنظمات الطالبیة في غرف المدرسة أو 
سواء كانت تتعلق   مباشر،القرارات واتخاذ اإلجراءات القانونیة األخرى فیما یتعلق بأي مسألة تھمھم أو تؤثر علیھم بشكل مباشر أو غیر 

 ال یجوز السماح لمثل ھذه األنشطة بالتدخل في سیر العمل العادي للمدرسة.  ال.رسة أم بالمد
 

على الرغم من عقدھا في أماكن محددة حیث لن تشكل أي مخاطر على األشخاص أو الممتلكات وفي أوقات محددة  السلمیة،یُسمح بالمظاھرات 
 األخرى.  ال تؤدي إلى تعطیل الفصول الدراسیة أو األنشطة المدرسیة 

 
  3231المجلس  سیاسة-الطالب والممتلكات الشخصیة  تفتیشعملیات 

 

و / أو سیارتھ من قبل مسؤولي المدرسة إذا كان ھناك شك فردي معقول في أن البحث سوف تھ د یتم تفتیش الطالب وممتلكاتھ الشخصیة وخزان ق
 مدیر ناظر ر المدرسة أو مساعد الناظالمدرسة التي تحكم سلوك الطالب. یجب أن یكون لیسفر عن دلیل على انتھاك الطالب للقانون أو قواعد 

 . تفتیشحاضر أثناء الإضافي أو موظف  
 

ب مرتبًطا بشكل معقول باكتشاف المواد المھربة أو أي دلیل آخر على انتھاك الطالب للقانون أو قواعد  ال ط تفتیش. یجب أن یكون أي ا
 المدرسة. 

، بما في ذلك  نطقةأو المواد التي یحظر حیازتھا بموجب القانون أو سیاسة الماألشیاء تعني كلمة "مھربة" العناصر أو  اسة،السی لغرض ھذه 
، المواد الخاضعة للرقابة أو المشروبات الكحولیة أو منتجات التبغ أو أي شيء یمكن أن یكون معقوالً یعتبر سالًحا ىولكن ال یقتصر عل

 ناریًا أو سالًحا. 
بطریقة ال تنطوي على تدخل مفرط في ضوء عمر وجنس الطالب وطبیعة المخالفة   تفتیشب. یجب على الموظفین إجراء عملیات ال

 المشتبھ بھا.
 سیارة الطالب فقط إذا كانت متوقفة في ممتلكات المدرسة.  تفتیشج. یجوز للموظفین 

  سم من قبل موظفي المدرسة.ال یجوز أن یخضع أي طالب لتفتیش عاري أو تفتیش تجویف الجد. 
. ال یجوز أن یخضع أي طالب لتفتیش بواسطة كلب الكشف عن المخدرات / الكحول دون اشتباه فردي معقول بأن الطالب تحت تأثیر أو ر

 في حوزتھ مادة خاضعة للرقابة أو كحول 
لعملیات التفتیش العامة في   المدرسیة،وفي األحداث  الكشف قبل وأثناء وبعد الیوم الدراسي تفتیش بواسطة كالبیمكن استخدام عملیات ه. 

ومواقف   والمكاتب، الریاضیة،وخزانات صالة األلعاب  الطالب،وخزائن   الدراسیة،الفصول  ولكن ال تقتصر علىبما في ذلك   المدرسة
ذا القبیل في وجود موظفي المدرسة  السیارات في المدارس والسیارات المتوقفة في ممتلكات المدرسة. سیتم إجراء أي عملیات تفتیش من ھ

 من قبل معالج كالب وكلب مدرب ومعتمد بشكل صحیح.
أو جھاز قیاس   Alcoعصا شاشة  ولكن ال یقتصر علىالكحول / المخدرات بما في ذلك  فحصال یجوز أن یخضع أي طالب الختبار و. 

الكحول ما لم یكن ھناك شك فردي معقول بأن الطالب تحت تأثیر مادة خاضعة للرقابة أو كحول. إذا رفض الطالب التعاون مع إدارة اختبار 
 المناسب بناًء على جمیع األدلة المتاحة األخرى.  تأدیبفیمكن للموظفین المضي قدًما في ال الكحول، فحص

 فقد یتم تأدیب الطالب لعدم التعاون مع واتباع توجیھات مدیر المدرسة.  ،تفتیشإذا رفض الطالب التعاون مع أي . ى
 

 3232المجلس  سیاسة-الخزانة  تفتیش عملیات
 

لتخزین ھي قد یتم تخصیص خزائن للطالب لتخزین وتأمین كتبھم ومستلزماتھم المدرسیة ومتعلقاتھم الشخصیة. الخزائن والمكاتب ومناطق ا
ملك لمنطقة المدرسة. ال یوجد حق أو توقع للخصوصیة ألي طالب فیما یتعلق باستخدام أي خزانة صادرة أو مخصصة للطالب من قبل  

 المدرسة. 
 

أو  ال یجوز ألي طالب استخدام الخزانة أو المكتب أو منطقة التخزین كمستودع ألي مادة أو شيء محظور بموجب القانون أو قواعد المدرسة 
 التي تشكل تھدیدًا على صحة أو سالمة أو رفاھیة شاغلي مبنى المدرسة أو المبنى بحد ذاتھ.

 
إذا كانت ھناك أسباب معقولة لالشتباه في أن البحث سوف یسفر  تفتیش و أي منطقة تخزین أخرى للیجب أن تخضع خزانة أي طالب أو مكتب أ
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التي تحكم عملیات   لمجلساعن دلیل على انتھاك الطالب للقانون أو قواعد المدرسة. یجب إجراء أي بحث في خزانة الطالب الفردیة وفقًا لسیاسة 
 البحث الشخصیة. 

 
ق ودون اشتباه معقول في أن البحث سوف یقدم دلیًال على انتھاك أي طالب  یمكن تفتیش جمیع خزانات الطالب في أي وقت دون إشعار مسب 

بما في   الخزانة،معین للقانون أو قواعد المدرسة. إذا طور مسؤول المدرسة الذي یجري مثل ھذا البحث شكوًكا معقولة في أن أي حاویة داخل 
تحتوي على دلیل على انتھاك الطالب للقانون أو قواعد   مالبس،طعة ، حقیبة أو حقیبة ظھر أو حقیبة ریاضیة أو ق ولكن ال یقتصر علىذلك 

 الشخصیة.  تفتیشالتي تحكم عملیات ال  مجلسیمكن تفتیش الحاویة وفقًا لسیاسة ال المدرسة،
 

  3245المجلس  سیاسة-الطالب وأجھزة االتصاالت 
 

أجھزة االستدعاء والصافرات والھواتف المحمولة   ،ولكن ال تقتصر علىبما في ذلك  اتصاالت،یجب على الطالب الذین یمتلكون أجھزة 
 والھواتف الذكیة وأجھزة االتصال اإللكترونیة الشخصیة األخرى ذات الصلة ("أجھزة االتصاالت") مراعاة الشروط التالیة: 

 
 وشیًكا،تضمن خطًرا جسدیًا أ. یجب تشغیل أجھزة االتصاالت وتشغیلھا فقط قبل وبعد الیوم الدراسي العادي ما لم (أ) توجد حالة طوارئ ت 

 المدرسة. (ب) مصرًحا بخالف ذلك من قبل مسؤول المدرسة أو (ج) بخالف ذلك مصرًحا بھ بموجب قواعد 
أو تضایق / تتنمر /  التعلیمیة،أو تعطل بیئة التعلم  األكادیمیة،ب. ال یجوز للطالب استخدام أجھزة االتصاالت بطریقة تشكل تھدیدًا للنزاھة 

 الب اآلخرین أو تنتھك حقوق خصوصیة اآلخرین.تھدد الط
ال یجوز للطالب إرسال أو مشاركة أو عرض أو حیازة صور أو رسائل نصیة أو رسائل برید إلكتروني أو غیرھا من المواد ذات السلوك  ج. 

أو أي جھاز   محمول ال، في شكل إلكتروني أو بأي شكل آخر على الھاتف  RCW 9.68A.011على النحو المحدد في  الصریح،الجنسي 
التي   سیاراتالمدرسیة أو ال إلكتروني آخر ، أثناء تواجد الطالب في أرض المدرسة أو في األحداث التي ترعاھا المدرسة أو في الحافالت 

 توفرھا المنطقة. 
 ت إلى ممتلكات المنطقة. أجھزة االتصاال احضارد. سیخضع الطالب الذین ینتھكون ھذه السیاسة إلجراءات تأدیبیة وقد یفقدون امتیاز 

. یجوز للمسؤول البحث في جھاز اتصاالت عندما یكون لدى المسؤول شك فردي معقول بأن البحث في جھاز االتصاالت سیكشف عن  ر
 انتھاك لھذه السیاسة أو قواعد المنطقة / المدرسة األخرى أو نشاط غیر قانوني.

ناك دلیل على انتھاك ھذه السیاسة أو قواعد المنطقة / المدرسة األخرى أو نشاط غیر  . یجوز للمسؤول مصادرة جھاز االتصاالت إذا كان ھه
بما یتفق مع   الوصي علیھیجب إعادة جھاز اتصاالت إلى الطالب بعد نھایة الیوم الدراسي أو ولي أمر الطالب /  مصادرتھ،قانوني. في حالة 

 القانون. انفاذنتھك قوانین الوالیة أو القوانین الفیدرالیة إلى قواعد المدرسة. ستتم إحالة المحتوى أو الصور التي قد ت 
. یتحمل الطالب مسؤولیة إحضار جھاز اتصال إلى المدرسة. لن تكون المنطقة مسؤولة عن فقدان أو سرقة أو تدمیر جھاز االتصاالت الذي  و

 یتم إحضاره إلى ممتلكات المنطقة. 
 قواعد إضافیة وضعتھا مدرسة فردیة لالستخدام المناسب . یجب على الطالب االمتثال ألیة  ى

 
  3246مجلس اإلدارة رقم  سیاسة-استخدام العزلة والتقیید والقوة المعقولة 

 
ب في  من سیاسة مجلس اإلدارة أن تحافظ المنطقة التعلیمیة على بیئة تعلیمیة آمنة مع معاملة جمیع الطالب بكرامة واحترام. سیبقى جمیع الطال 

                                                                                                              المنطقة متحررین من االستخدام غیر المعقول للقوة.
 

      لعفوي الذي یشكل احتماًال وشیًكا أو العزلة فقط عند الضرورة للتحكم في السلوك ا التقییدیجوز لموظفي المنطقة استخدام القوة المعقولة أو 
       تقییدن القوة أو ـــلضرر جسیم للطالب الذي یتصرف أو لشخص آخر أو لممتلكات اآلخرین. یجب على موظفي المنطقة استخدام أقل قدر م

       العزلة بمجرد تبدید احتمال حدوث ضررأو  التقییدالعزلة المناسبة لحمایة سالمة الطالب والموظفین ویجب التوقف عن استخدام القوة أو  أو
                                                                                                                                                                        جسیم.

 
  عند الحاجة لمنع أو تقلیل خطر وشیك وجسیم لإلصابة الجسدیة بالنفس أو لآلخرین. إذا فشلت تدخالت القوة البدنیة أو التقیید أو العزلة معقولة 

         أو التقییدیة المعقولة لحمایة ممتلكات المنطقة من الخسائر أو األضرار  بدنیةفیمكن استخدام القوة ال مناسبة،خفض التصعید أو كانت غیر 
                                                                                                                                                                     الجسیمة.

 
وز استخدام جھاز التقیید إال من قبل مسؤول الموارد المدرسیة. یعد استخدام جھاز تقیید الحركة من قبل مسؤول موارد المدرسة أمًرا  ال یج

معقوالً فقط إذا كان السلوك العفوي للطالب یشكل احتماًال وشیًكا بحدوث ضرر جسیم للطالب الذي یتصرف أو لشخص آخر أو لممتلكات  
 اآلخرین.
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حسب الضرورة مع  التقیید  تقیید استخدام القوة المعقولة أوھذه السیاسة إلى مخاطبة الطالب المسجلین في المنطقة وال یقصد منھا منع أو تھدف 
  البالغین أو الشباب اآلخرین من خارج المدرسة وفقًا لما یسمح بھ القانون.

 
  أشكال التأدیب أو العقوبة.لن یتم استخدام القوة البدنیة أو التقیید أو العزلة كشكل من 

 
المدرسة استخدام التقیید أو العزلة معھم كتدخل سلوكي مخطط بموجب قانون تعلیم األفراد   عتبرأو األوصیاء على الطالب الذین ت  أولیاء االمور

نسخة من استخدام المنطقة  ب على استخدام التقیید أو العزلة سیتم توفیرھم   504] والطالب الذین ستحتوي خطتھم في المادة IDEAذوي اإلعاقة [
 معقولة. سیضع المشرف إجراءات لتنفیذ ھذه السیاسة.للعزل والتقیید وأجھزة التقیید وسیاسة القوة ال

  
 

     3446مجلس اإلدارة رقم  سیاسة-اإلخطار بالتھدیدات بالعنف أو األذى 
 

  یجب إخطار الطالب وموظفي المدرسة الذین یتعرضون للتھدید بالعنف أو األذى بالتھدیدات في الوقت المناسب. یجب تضمین أولیاء األمور في
 اآلخرین،إخطارات الطالب الذین یتعرضون للتھدید بالعنف أو األذى. إذا كان ھناك تھدید محدد وكبیر على صحة أو سالمة الطالب أو األفراد 

د تختار المنطقة الكشف عن المعلومات من سجالت التعلیم إلى األطراف المناسبة التي تكون معرفتھا بالمعلومات ضروریة. سیكون توقیت  فق
) والقیود القانونیة األخرى  FERPAوتفاصیل اإلشعار واسع النطاق كما یسمح بھ القانون الفیدرالي للحقوق التعلیمیة لألسرة والخصوصیة (

 والظروف. 
 

أو یُقصد بمصطلح "التھدید بالعنف أو األذى" االتصال المباشر أو غیر المباشر بأي وسیلة بقصد إلحاق األذى الجسدي بفرد أو أفراد معینین 
الشخص في حالة خوف من احتمال حدوث ضرر جسیم وشیك. التھدیدات الموجھة لألفراد بالعنف أو األذى ھي االتصاالت التي تخلق   ضعت 

ویتم توصیلھا بشكل مباشر أو غیر مباشر بأي وسیلة. تھدیدات العنف أو األذى الموجھة  معینین،ألذى الجسدي الفعلي لفرد أو أفراد الخوف من ا
التھدیدات   المثال،ھي اتصاالت مباشرة أو غیر مباشرة بأي وسیلة بقصد إلحاق الضرر بمبنى المدرسة أو ممتلكات المدرسة (على سبیل  مبنىبال

 ).بالقنابل
 

  األخرى،وسیاسات السالمة  المنطقة،ستقوم المنطقة بتقییم ومعالجة التھدیدات المحتملة للعنف أو األذى بطریقة تتفق مع سیاسة تقییم التھدید في 
 وخطط المدرسة اآلمنة الشاملة. 

 
  أمكن،إن  غیرھم،ب أو الموظفین أو سیخضع األشخاص الذین یتبین أنھم وجھوا تھدیدات بالعنف أو األذى ضد ممتلكات المنطقة أو الطال

في المنطقة ذات الصلة و / أو تتم إحالتھم إلى الوكاالت المجتمعیة المناسبة بما في ذلك خدمات إنفاذ القانون والصحة العقلیة.   تأدیبلسیاسات ال
سیعمل موظفو المنطقة مع المھنیین والخدمات على مستوى المنطقة والمجتمع المحلي في جمیع مجاالت الخبرة ذات الصلة للتصدي لتھدیدات  

وأولئك الذین یشكلون التھدیدات. سیقوم المدیر بإرسال المعلومات الضروریة حول الشخص الذي یقوم بالتھدید إلى  والمھددین، ى،األذ العنف أو 
 األمن. موظفینبما في ذلك  والموظفین،المعلمین 

 
لمسؤولیة عن تقدیم إشعار بالتھدیدات  التعلیمیة وموظفي المنطقة حصانة من ا ناطقیمنح قانون الوالیة مدیري المنطقة التعلیمیة ومدیري الم

 اكمة. بحسن نیة. یخضع األشخاص الذین یرسلون إخطاًرا كاذبًا عن علم بوجود تھدید لسیاسات التأدیب المحلیة المناسبة ویمكن إحالتھم إلى المح
 

 2150المجلس  سیاسة- برامج المناھج المشتركة 
 

والتي یتم  الھادفة،یدرك مجلس اإلدارة أن أھداف وغایات المنطقة یمكن تحقیقھا على أفضل وجھ من خالل تقدیم عرض واسع لخبرات التعلم 
عادي  إجراء بعضھا بشكل أكثر مالءمة خارج المنھج المعتمد للمنطقة. عادة ما یتم إجراء ھذه األنشطة كلیًا أو جزئیًا خارج الیوم الدراسي ال

 تكون متاحة لجمیع الطالب الذین یختارون المشاركة طواعیة. یشمل برنامج المناھج المشتركة األنشطة المعتمدة المتعلقة بالمنھج. وس
 

أو تحرم أي شخص من مزایا مثل ھذا البرنامج أو تمیز بشكل آخر   المشتركة،أي شخص من المشاركة في برنامج المناھج  منطقةلن تستبعد ال
 المنطقة. مشترك على أساس الفئات المحددة في سیاسة عدم التمییز في  يمنھجضد أي شخص في أي برنامج 

 
األنشطة المتعلقة بالمنھج ). المدیر مخول بالموافقة على ASBسیوافق المجلس على جمیع األنشطة المدرجة في برنامج ھیئة الطالب المنتسبین (

 المدرسیة وتعیین موظفین لدعمھم واإلشراف علیھم. نشآتالموسیوفر لھم  ASBوالتي لیست جزًءا من برنامج 
 

 المعاییر التي یجب أن یستخدمھا المدیر للموافقة على األنشطة المتعلقة بالمنھج ھي:
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 دورة؛رض أ. سیكون الغرض و / أو األھداف جزًءا من برنامج معین أو ع
سیتم تسجیل الطالب المشاركین حالیًا في دورة أو برنامج ذي صلة أو یمتلكون مستوى المعرفة و / أو المھارات للمشاركة بنجاح في  ب. 

 النشاط؛
 ج. سیشرف على المجموعة موظف مؤھل. 

 المنطقة؛ یجب أال تكون تكلفة النشاط باھظة للطالب أو د. 
 ؛ Title IXیجب أن یتوافق النشاط مع متطلبات ر. 

 و،  المدرسة؛ ناظریجب أن تتم جمیع األنشطة في مباني المدرسة ما لم یوافق علیھا مسبقًا س. 
 .یجب أال یكون النشاط سریًا بطبیعتھق. 

 
، على األقل أحد ناظرأو من قبل ال ASBسواء تمت الموافقة علیھا من قبل مجلس اإلدارة كجزء من  بالمنھج،یجب أن تستوفي األنشطة المتعلقة 

 المعاییر التالیة:
 بانتظام؛ یتم تدریس موضوع النشاط أو سیتم تدریسھ قریبًا في دورة یتم تقدیمھا  ا.

 ككل؛ النشاط یتعلق بمجموعة الدورات  موضوع- ب
 أو معینة؛دورة المشاركة في النشاط مطلوبة لج. 

 أكادیمي. كردیتالمشاركة في النشاط ینتج عنھا  .د
 

والموافقة على وتنفیذ جمیع األنشطة المعروضة في إطار   والتمویل، السلیم،یوجھ مجلس اإلدارة المشرف لتطویر اإلجراءات المناسبة للتخطیط 
 المبادئ التوجیھیة المذكورة أعاله. 

 
  اإلعاقة،بما في ذلك ذوي  للطالب،في المدرسة. ستتاح فرصة في كل مدرسة  المناھج المشتركةبرنامج مسؤوالً عن إدارة  ناظرسیكون ال

) سنوات للتأكد من أن برنامج األنشطة الترفیھیة  3للمشاركة في بعض جوانب البرنامج. سیتم إجراء استطالع مرة واحدة على األقل كل ثالث (
 . ة الحتیاجات ورغبات الطالبوالریاضیة یستجیب بدق 

  
 
 

  2151مجلس اإلدارة  سیاسة-األنشطة بین المدارس 
 

ن یقر مجلس اإلدارة بقیمة برنامج األنشطة بین المدارس كجزء ال یتجزأ من تجربة المدرسة اإلجمالیة لجمیع طالب المنطقة والمجتمع. سیتضم
المتعلقة بالمسابقات الریاضیة التنافسیة أو األلعاب أو األحداث أو المعارض التي یشارك فیھا  برنامج األنشطة بین المدارس جمیع األنشطة 

طالب فردیون أو فرق من طالب ھذه المنطقة عند وقوع مثل ھذه األحداث بین مدارس منفصلة داخل ھذه المنطقة أو مع أي مدارس خارج ھذه  
 المنطقة. 

 
 

 توقع المجلس ما یلي: ی 
). لن تشارك  WIAAاألنشطة واألحداث بین المدارس للقواعد واللوائح الخاصة بجمعیة األنشطة بین المدارس في واشنطن ( . ستمتثل جمیعا

عن او تتحمل مسئولیة . لن تكون المنطقة التعلیمیة مسؤولة  WIAA تقرھاخارج الموسم التي ال  ریاضیةمدارس المنطقة في أي ألعاب 
أو البرامج التي یتم تنظیمھا أو الترویج لھا أو المشاركة فیھا من قبل الموظفین دون موافقة المدرسة. لن تكون  البرامج التي ال ترعاھا المدرسة

على وجھ   تعلیمیةمنطقة الالالمنطقة التعلیمیة مسؤولة أو تتحكم أو تتحمل المسؤولیة عن األنشطة الصیفیة و / أو خارج الموسم ما لم ترعاھا 
المدرسة والتي بموجبھا یمكن توجیھ إعالنات  نشآتالتحدید. سیضع المشرف القواعد التي تحدد الظروف التي بموجبھا یمكن استخدام م

 البطوالت الریاضیة الصیفیة و / أو العیادات إلى الطالب. 
 لوظیفي للمدرب. ب. یجب تدریب المدرب الریاضي بشكل صحیح وتأھیلھ لمھمة كما ھو موضح في الوصف ا

سیحصل كل مدرب على كتیب یوضح المھارات والتقنیات وتدابیر السالمة المرتبطة بمھمة التدریب الخاصة بھ. یجب الموافقة على أي  ج. 
 انحراف عن اإلرشادات الواردة في الكتیب مسبقًا من قبل مدیر المنطقة الریاضیة أو من ینوب عنھ. 

دوالر) في الموسم الواحد یجب أن یوافق علیھا مجلس   500رواتب التدریب وجمیع الھدایا المقدمة للمدرب التي تتجاوز خمسمائة دوالر ( .د
 اإلدارة. 

سم  على تلبیة احتیاجات الرعایة الصحیة للمشاركین. قبل المو تدریبھا/الخدمة لكل مدرب حتى یتم تدریبھ اثناء. سیتم توفیر فرص التدریب ر
 ). ھا وخارج المنطقة سیقوم المدرب بإعداد خطة للتعامل مع حاالت الطوارئ الطبیة في جلسات التدریب واأللعاب (داخل الریاضي،

 . سیتم تزوید المشاركین بمعدات تم صیانتھا وتركیبھا بشكل صحیح.س
 أساس منتظم. والمعدات المستخدمة في برنامج النشاط بین المدارس على منشآتسیتم فحص جمیع ال. م
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یجب أن یوافق علیھا المشرف أو من ینوب عنھ   الملح،بما في ذلك عناصر مثل المسكنات والفیتامینات وأقراص  الموصوفة،. األدویة غیر ن
یجب على المدرب   الریاضي،قبل أن تكون متاحة لالستخدام من قبل المدربین و / أو المدربین الریاضیین. بعد الموافقة على أدویة التدریب 

الموسم الریاضي. إذا لم یكن ھذا و / أو المدرب الحصول على إذن من ولي األمر وطبیب الطالب قبل استخدام األدویة خالل الریاضي 
و / أو المدرب من استخدام مواد   الریاضي فال یجوز استخدام األدویة غیر الموصوفة. ال یمنع ھذا الحكم المدرب  الملف،اإلصدار موجودًا في 

 اإلسعافات األولیة المعتمدة. 
 استخدام المنشطات لغرض تعزیز القدرة الریاضیة. سیتم وضع عالمة تحذر الطالب من أنھ قد یتم رفض األھلیة للمشاركة إذا تم 

مرتبطة بالمشاركة في الریاضات بین المدارس. بینما تسعى المنطقة التعلیمیة جاھدة لمنع البعض المخاطر ھناك المجلس بأن  درك. ی ه
صي (األوصیاء) التوقیع على بیان ) أو الوأولیاء اموره(  لى امرهسیُطلب من كل مشارك وو الطالب،اإلصابات والحوادث التي یتعرض لھا 

) والطالب یقران بمخاطر اإلصابات الناتجة عن ھذه المشاركة والتأكید على أن الطالب سوف یتبع أولیاء االمور( ولى االمریشیر إلى أن 
 تعلیمات المدرب. 

دلیل على اللیاقة البدنیة والموافقة على المشاركة  یجب على الطالب تقدیم  المدارس،بین  األلعاب الریاضیةاألولى للمشاركة في  تدریب . قبل الو
الریاضیة بین المدارس من قبل ھیئة طبیة مرخص لھا بإجراء الفحص البدني. سیتم إكمال تقریر مكتوب عند إصابة طالب أثناء مشاركتھ في  

 ل المشاركة في أي نشاط. مدرسي. سیكون المشارك خالیًا من اإلصابة وسیتعافى تماًما من المرض قب ال نشاط تحت اإلشراف
. یُطلب من كل طالب یشارك في األنشطة الریاضیة بین المدارس أن یكون لدیھ أو یحصل على تأمین طبي للنفقات المتكبدة نتیجة لإلصابات  ى

و سیحصلون على ھذه  التي لحقت بھ أثناء مشاركتھ في النشاط الالمنھجي. سیقدم الطالب دلیًال على التغطیة بحد أدنى من النفقات الطبیة أ
رد  التغطیة من خالل خطة التأمین المقدمة لجمیع الطالب المشاركین في األنشطة في المنطقة. لن یُحرم أي طالب من القدرة على المشاركة لمج

قسط ھذا التأمین. یجوز للمشرف أو من ینوب عنھ الموافقة على التنازل  لبسبب الدخل المنخفض، غیر قادرة على دفع كامل  الطالب،أن أسرة 
 الجزئي أو الكامل عن األقساط للسماح لجمیع الطالب بالحصول على التأمین الطبي المطلوب.  

 
إلى المجلس للنظر فیھ.  سیقوم المشرف أو من ینوب عنھ سنویًا بإعداد برنامج لألنشطة بین المدارس للعام الدراسي والموافقة علیھ وتقدیمھ 

او   الكحولیة؛، استخدام المشروبات ولكن ال یقتصر على ذلك،سیقوم المشرف أو من ینوب عنھ بإعداد قواعد لتسییر األنشطة الطالبیة بما في 
  او الطبیب؛نیة التي لم یصفھا استخدام أو حیازة مواد كیمیائیة غیر قانونیة (بما في ذلك الماریجوانا / القنب) أو المواد األفیو؛ استخدام التبغ

أو أي مخالفة للقانون المدني. سیتم  ؛القمار التدریب؛ اوالغیاب عن  او سلوك ال ینم عن روح ریاضیة؛ او حظر التجول؛ او جسماني؛ المظھر ال
قبل بدایة موسم النشاط   أولیاء امورھا/   اولیاء امورهتوزیع إشعار بالقواعد واإلجراءات التأدیبیة المتعلقة بانتھاكات القواعد على كل مشارك و

 المدارس.بین 
 

           عدم التمییز      
أو حرمان أي شخص من مزایا مثل ھذا البرنامج أو التمییز ضد  المدارس،أي شخص من المشاركة في برنامج التعلیم بین  نطقةلن تستبعد الم

 . نطقةأي شخص في أي برنامج بین المدارس على أساس الفئات المحددة في سیاسة عدم التمییز في الم
 

یشترط أن تكون متساویة   على الرغم من أن النفقات اإلجمالیة ال األجناس،األموال الالزمة لألنشطة الترفیھیة والریاضیة لجمیع  نطقةستوفر الم
 متساویة.  الجنسوال یلزم أن تكون نفقات الفرق المنفصلة القائمة على   جنس،لألعضاء من كل 

 
ذوي اإلعاقة المشاركة في األنشطة الحالیة حتى عند تقدیم تعدیالت معقولة ووسائل الراحة أو المساعدات أو   الفردین عندما یتعذر على الطالب

 قد توفر المنطقة فرًصا للطالب ذوي اإلعاقة للمشاركة في أنشطة ترفیھیة أو ریاضیة منفصلة أو مختلفة.  الضروریة،الخدمات 
 
یجوز للمنطقة تشغیل أو رعایة فرق منفصلة ألعضاء من كل جنس حیث یعتمد اختیار ھذه الفرق على مھارة تنافسیة أو أن النشاط المعني ھو  

وكانت الفرص    اآلخر،أو ترعى فریقًا في ریاضة معینة ألعضاء واحد من كل جنس ولكن لیس  نطقةعندما تدیر الم ذلك،ریاضة اتصال. ومع 
تشمل  السیاسة،جرب للفریق المقدم. ألغراض ھذه ان ی فسیُسمح ألعضاء كل جنس مستبعد  السابق،الریاضیة ألعضاء الجنس اآلخر محدودة في 

مصارعة والرجبي وھوكي الجلید وكرة القدم وكرة السلة والریاضات األخرى التي الریاضات التي تتطلب االحتكاك الجسدي المالكمة وال
 ینطوي النشاط الرئیسي فیھا على االتصال الجسدي. 

 
جماعیة. عند تحدید ما إذا  ألعاب  أو النادي أو  لریاضة بین المدارس فرًصا ریاضیة متساویة لجمیع األجناس داخل كل مدرسة نطقةستوفر الم

 ستأخذ المنطقة بعین االعتبار العوامل التالیة: األجناس،كان یتم توفیر فرص ریاضیة متساویة لجمیع 
 األجناس؛ما إذا كان اختیار األلعاب الریاضیة ومستویات المنافسة یالئم بشكل فعال مصالح وقدرات األعضاء من جمیع  .1
 . توفیر المعدات واللوازم. 2
 ؛والمالعب والصاالت الریاضیة وحمامات السباحةاستخدام ساحات اللعب  بما في ذلك  التدریب،. جدولة األلعاب ووقت 3
 وجدت؛ إن  الیومیة،. بدالت السفر وبدالت اإلقامة 4
 اإلرشاد األكادیمي.التدریب و. فرصة تلقي 5
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 ؛. تعیین وتعویض المدربین والمعلمین والمسؤولین عن اللعبة6
 ؛ التنافسیة نشآتفیر غرف خلع المالبس والممارسات والم. تو7
 ؛والخدمات الطبیة والتدریبیة بما في ذلك توافر التأمین  نشآتتوفیر الم .8
 و   ؛توفیر مرافق وخدمات اإلسكان والطعام إن وجدت . 9

 . الدعایة والجوائز. 10
 

  التقییم الریاضي السنوي
بتقییم برنامجھا داخل المدارس وبین المدارس في كل مدرسة مرة واحدة على األقل كل عام لضمان إتاحة فرص متساویة   نطقةستقوم الم

في   ألعضاء من جمیع األجناس فیما یتعلق بالمشاركة في البرامج بین المدارس و / أو داخل المدرسة. سیشمل التقییم مراعاة العوامل المذكورة
 التمییز.الفقرة أعاله حول عدم 

 
 استبیان االھتمامات الریاضیة للطالب

بین المدارس وغیرھا من األلعاب الریاضیة التي طورھا مكتب المشرف   األلعاب الریاضیةستدیر المنطقة لكل مدرسة تعمل  سنوات،كل ثالث 
تطویر  على التعلیم العام لتحدید اھتمام الطالب والطالبات بالمشاركة في ریاضات معینة. ستأخذ المنطقة في االعتبار نتائج المسح عند تخطیط و

 إذا كانت الفرص المتكافئة متاحة ألعضاء من جمیع األجناس.األنشطة الترفیھیة والریاضیة التي تقدمھا المنطقة وعند تحدید ما 
 

 نشآت مال
بشكل منصف لالستخدام   نشآتمنفصلة (مثل االستحمام والمراحیض وغرف التدریب) للطالب والطالبات أو جدولة الم نشآتستوفر المنطقة م

   المنفصل.
 

 طبیة المعلومات ال
 

 الظروف الصحیة التي تھدد الحیاة 
ف الحالة الصحیة التي تھدد   یحدد قانون والیة واشنطن كیف سیتم تقدیم الخدمات لألطفال الذین یعانون من ظروف صحیة تھدد حیاتھم. تُعرَّ
الحیاة بأنھا حالة "تعرض الطفل لخطر الموت أثناء الیوم الدراسي إذا لم یكن ھناك دواء أو أمر عالج وخطة تمریض". یجب أن تشمل ھذه  

. سیتم إعداد خطة رعایة صحیة فردیة  صرعونوبات ال  والسكري، والربو، الغذائیة،والحساسیة   النحل،ردود فعل شدیدة على لسعات  الحاالت
)IHP،(  من قبل ممرضة مسجلة في المنطقة. مطلوب أمر دواء أو عالج من مقدم الرعایة الصحیة   الفردیة،بما في ذلك عنصر خطة الطوارئ

سیتم استبعاد الطفل من المدرسة وفقًا للمتطلبات الفیدرالیة. اتصل بمدرسة   الشروط،یبدأ الطفل المدرسة. بدون ھذه  المرخص للطفل قبل أن
 الطالب للحصول على مزید من المعلومات. 

  
 التحصینات 

یجب على جمیع الطالب تقدیم وثائق لحالة التطعیم الخاصة بھم في أو قبل الیوم األول للحضور أو لدیھم في   واشنطن،بموجب قانون والیة  
ملف. تتوفر استمارات التحصین في جمیع المدارس أو في منطقة سنوھومیش الصحیة. یجب أن توضح شھادة التطعیم الشھر والیوم والسنة التي 

 ت المطلوبة. حصل فیھا الطالب على جمیع التطعیما
 

قد یتم إعفاء الطالب ألسباب طبیة أو دینیة أو فلسفیة أو شخصیة. یجب أن یكون توقیع مقدم الرعایة الصحیة المرخص مصاحبًا لإلعفاء  
یرجى التحقق   الروضة،/ الوصي ضروري إلعفاء الطالب ألسباب دینیة أو فلسفیة أو شخصیة. قبل دخول   ولى االمرلألغراض الطبیة. توقیع 

 وزارة الصحة بوالیة واشنطن. الویب لمن اللقاحات المطلوبة على موقع 
 

 األدویة في المدرسة 
فیجب اتباع اإلجراءات    المدرسة،إذا كان یجب على الطالب تلقي األدویة خالل ساعات الدراسة أو عندما یكون الطالب تحت إشراف مسؤولي 

والذي أكمل بنجاح تدریب إدارة الدواء یمكنھ إدارة الدواء.   ،RNوالذي تم تفویضھ وتدریبھ من قبل  ،ناظرالالتالیة: فقط موظف معین من قبل 
مكتملة وموقعة من مقدم الرعایة   Medication Authorization Orderیجب أن یحتوي الدواء الذي یتم إعطاؤه في المدرسة على استمارة 

بما في ذلك أي دواء  صحیح،جب أن یكون الدواء في الحاویة األصلیة الموصوفة بشكل / الوصي؛ وی  ولى االمر) و LHCPالصحیة المرخص (
  وعینات بدون وصفة طبیة.

 
 
 



 
 

    42       2020-2021  التعلیمیة ماكیلتیو  لمنطقة الطالب لیاتوومسئ حقوق كتیب

 اإلخطار القانوني 
 

 إخطار األسبستوس 
ئیة  یتضمن برنامج السالمة والصحة المستمر اإلدارة السلیمة للصیانة والتخلص من األسبستوس واالمتثال للقوانین واللوائح الفیدرالیة والوال

  جمیع األسبستوس الھش وغیر القابل للتفتیت الذي یحتوي نطقة ماكیلتیو التعلیمیةحددت م ومعتمدین،المعمول بھا. باستخدام مفتشین مؤھلین 
  على مواد البناء الموجودة في مرافق المنطقة. تمت إزالة جمیع المواد القابلة للتفتیت التي تشكل خطًرا محتمالً على الصحة بشكل صحیح.

إطالق األلیاف ومتطلبات اإلخطارات الالزمة في حالة حدوث حدث. یحتفظ كل  واقعةطورت المنطقة برنامج تشغیل وصیانة شامل بھدف منع 
عن طریق   اللتفتیش العام ویمكن الحصول علیھ ة متاح قائمة الجردبقائمة جرد لألسبستوس تحتوي على مواد بناء لذلك المبنى.  نطقةالممبنى في 

 .التحقق من مكتب المبنى
 

 (PPRA) ) وتعدیل حمایة حقوق التلمیذ (FERPAقانون الخصوصیة والحقوق التعلیمیة لألسرة (
. تمنح بدنیةال فحوصاتوبعض ال التسویق،خدامھا ألغراض ، وجمع المعلومات واست نطقةالوالدین حقوقًا بشأن استطالعات الم PPRAیمنح 

FERPA  الحق في 1عاًما حقوقًا معینة حول السجالت التعلیمیة للطالب. ھذه الحقوق ھي:   18أولیاء األمور والطالب الذین تزید أعمارھم عن .
. الحق في االنسحاب من إصدار "معلومات  3. الحق في طلب تعدیل السجالت التعلیمیة للطالب. 2.  البت التعلیمیة للطص ومراجعة السجالفح

فشل  زارة التعلیم األمریكیة بخصوص ال. الحق في تقدیم شكوى إلى و 4 المدرسة؛ وسیاسة مجلس  FERPAالدلیل" على النحو المحدد في قانون  
). یمكن للوالدین الذین یعتقدون أن حقوقھم قد انتھكت FERPAلمتطلبات قانون الخصوصیة والحقوق التعلیمیة لألسرة (المزعوم في االمتثال 

  :تقدیم شكوى إلى
 

Family Policy Compliance Office U.S. Department of Education 
400 Maryland Ave. SW 

Washington, D.C. 20202-5920 
Phone: 1-800-872-5327.\ 

 
 FERPAإشعار االنسحاب من 

على موافقتك  معینة،مع استثناءات  ،ماكیلتیو التعلیمیة) أن تحصل منطقة FERPAیتطلب قانون الخصوصیة والحقوق التعلیمیة لألسرة (
الدلیل" المعینة التعلیمیة الكشف عن "معلومات  ماكیلتیویجوز لمنطقة  ذلك،الكتابیة قبل الكشف عن معلومات من سجالت تعلیم طفلك. ومع 

طفلك. النموذج متاح في مكتب كل مدرسة.   لمدرسة FERPA Opt-Out Form  نموذج وتقدم  ،ما لم تطلب خطیة،بشكل مناسب دون موافقة 
وتاریخ   اإللكتروني،وعنوان البرید  الھاتف،ورقم  والعنوان، الفیدیو،وصورة   وصورتھ، الطالب،یتم تعریف معلومات الدلیل على أنھا اسم 

والحصور   الریاضیة،ووزن وطول أعضاء الفرق  رسمیًا،والمشاركة في األنشطة والریاضة المعترف بھا   الحضور،وتواریخ  المیالد،ومكان 
  أحدث مدرسة سابقة.االلتحاق ب و الجوائز،ووالدبلومات على 

 
 معلومات الدلیل للجیش األمریكي (المدرسة الثانویة فقط) 

لقانون الفیدرالي من المدارس الثانویة اإلفصاح عن معلومات االتصال بالمنزل لجمیع طالب المدارس الثانویة إلى المجندین العسكریین یتطلب ا
/ األوصیاء اإلفصاح عن ھذه المعلومات. یمكنك إلغاء االشتراك في إصدار ھذه المعلومات لھذا الغرض عن طریق   أولیاء االمورما لم یرفض 
 . وتقدیمھ إلى مدرسة طفلك  FERPA Opt-Out Formطلب نموذج 

 
   ةالمتكاملإدارة اآلفات  

و / أو اآلفات. من خالل برنامج  ةالنباتی الحیاة  والئیة والمحلیة المتعلقة بإدارةالتعلیمیة االمتثال لجمیع اللوائح الفیدرالیة وال منطقة ماكیلتیوتعتزم 
ا اتخاذ اتباع نھج حكیم في التعامل مع االھتمامات البیئیة وإنشاء المستویات التي یتم فیھالتعلیمیة  موكیلتیومنطقة  تعزز  المتكامل،إدارة اآلفات 

 اإلجراءات. ال یستبعد البرنامج استخدام مبیدات اآلفات ولكنھ یتطلب النظر في استخدامھا بعنایة. 
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