
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

9401 Sharon Drive 
Everett, WA 98204 

425-356-1274 
www.mukilteoschools.org 

 



 
2  

 

 
 
 
 
 

العام.   التعلیم  وإمكانیة وصولھم إلى  الرئیسیة للطالب  والمسؤولیات  الحقوق  الكتیب الضوء على  یسلط ھذا  إخالء المسؤولیة: 
العثور   ، والتي یمكن  مجلس المدرسة  سیاسات وإجراءات  علیھا جمیعًا على الموقع  ال یشمل جمیع 

.orgmukilteoschoolswww.     إدارة اإلدارة من قبل مجلس  سیاسات مجلس  ، وتتم مراجعة  تتم مراجعة  المدرسة 
الضرورة.  اإلجراءات حسب 

 
ومع ذلك ، نظًرا  المتاحة.  المعلومات  أحدث  المنطقة  ، استخدمت  ھذا الكتیب  التعلیمیة على  وافقت فیھ المنطقة  الذي  في الوقت 

موقع   بنشرھا على  المنطقة  ، ستقوم  خالل العام  ال Mukilteo School Districtإلجراء المراجعات  رابط  على ھذا 
mukilteoschools.org  .خیار قائمة الطالب والعائالت  ، ثم حدد 

 عدم التمییز

أو اللون أو األصل  ال تمیز مدرسة مقاطعة مكلتیو الجنس أو العرق أو العقیدة أو الدین  أي برامج أو أنشطة على أساس  في 
أو العمر أو الوضع العسكري   أوالقومي  أو التعبیر الجنسي  الجنسي  الھویة أو ذوي االحتیاجات الخاصة أو استخدام    أو التوجھ 

الحیوانات ویوفر فرصا متساویًة إلى   دلیل الكالب أو خدمة  تم  المدربین  األخرى المعینة.  الشباب  فرق الكشافة ومجموعات 
بالتمییز إن وجد المتعلقة  للتعامل مع األسئلة والشكاوي  التالیة أسماؤھم   تعیین الموظفین 

   
Civil Rights Coordinator and Title IX Coordinator Dan Dizon 
(425-356-1319), dizonds@mukilteo.wednet.edu 
Section 504 Coordinator Lisa Pitsch  
(425-356-1277), pitschla@mukilteo.wednet.edu 
ADA/Access Coordinator Karen Mooseker  
(425-356-1330), moosekerkw@mukilteo.wednet.edu 

Address: 9401 Sharon Drive in Everett, WA 98204 

Inquiries regarding ADA/Access issues at Sno-Isle TECH Skills Center should be 
directed to Director Wes Allen 
(425-348-2220), allenwr@mukilteo.wednet.edu 
Address: 9001 Airport Road in Everett, WA 98204 

 

  

6 رقم مكلتیو لمدارس التعلیمیة المنطقة  

الطالب ومسؤولیات حقوق كتیب  
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 6 فلسفة للطالب 

 6 الطالب حقوق ومسؤولیات 

 6 مسؤولیة المنطقة التعلیمیة

 6 قواعد المنطقة التعلیمیة 

 7 النھج اإلیجابي 

 7 إجراءات التظلم / الشكوى 

 7 حضور الطالب 

 7 3110سیاسة مجلس اإلدارة  -سن الحضور والحضور اإلجباري 

 8 فوائد الحضور الیومي 

 8 عندما یغیب الطالب عن المدرسة 

 10 ما الذي یمكن للوالدین فعلھ؟ 

 11 سجالت المدرسة 
 12 حجب السجالت              

 12 سلوك الطالب 
 12 إدارة الفصل واالنضباط والتصحیح               

 13 التزام المنطقة التعلیمیة   -الحقوق والمسؤولیات               

 13 التطویر والمراجعة              

 15 طلب/ استمارة               

 15 التدخل خارج الحرم الجامعي              

 15 النقل بالحافالت               

 15 سلوك الركاب               

وك استثنائي                  16 سوء سل

 16 خیانة األمانة األكادیمیة                

 16 الحرائق المتعمدة                

 16 التنمر                

 17 تعطیل المدرسة                 

 17 المخدرات / الكحول / الماریجوانا               

 

 

المحتویات جدول  
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 17 التزویر 

 17 االبتزاز ,االبتزاز باإلكراه 

 17 المقامرة

 18 نشاط عصابات 

 18 مضایقة 

 18 فعالیة غیر قانونیة  

 18 سلوك غیر الئق 

 19 بذاءة

 19 المدرسة التدخل مع سلطات 

 19 التخویف / التھدید 

 19 تخویف سلطات المدرسة 

 19 االستخدام غیر المالئم / الضار لنظام المعلومات اإللكتروني 

 19 إصابة جسدیة / قتال / اعتداء 

 19 سرقة 

 19 التبغ / الفایكنج / جولینج 

 19 التعدي 

 19 التخریب 

 19 أسلحة خطیرة 

 21 القبول وإعادة االرتباط أثناء التعلیق أو الطرد إجراءات االستئناف وإعادة     

 21 االستئناف وإعادة القبول وإعادة المشاركة

 21 إعادة القبول

 21 خطة إعادة االرتباط 

 21 استثناءات لحمایة الضحایا 

 22 عدم التمییز 
 22 3210سیاسة المجلس  -عدم التمییز 

 P 23-3210اإلجراءات  -عدم التمییز 

 23 عملیة غیر رسمیة للقرار                    

 23 العملیة الرسمیة للقرار                   
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 25 وساطة

 26 حفظ السجالت 

 26 3211سیاسة المجلس  -المدارس الشاملة للجنسین 
 26 3212سیاسة المجلس  -حیوانات الخدمة 

 27 3214الطالب التحرش الجنسي / سیاسة مجلس 
 P 29-3214التحرش الجنسي / إجراءات الطالب 

 42 3216سیاسة مجلس اإلدارة رقم  -حظر المضایقة والترھیب والتنمر 
 P 43-3216إجراءات  -حظر التحرش والتخویف والتنمر 

 51 3220سیاسة المجلس  -حریة التعبیر 
 51 3221سیاسة المجلس  -منشورات الطالب 

 52 3222سیاسة مجلس اإلدارة  -المواد توزیع 
 52 3223سیاسة المجلس  -حریة التجمع 

 52 3231سیاسة المجلس  -عملیات البحث عن الطالب والممتلكات الشخصیة 
 53 3232سیاسة المجلس  -عملیات البحث في الخزانة 

 53 3245مجلس السیاسة  -الطالب وأجھزة االتصاالت 
 54 3246سیاسة المجلس  -لقوة المعقولة استخدام العزلة والتقیید وا

 55 3143سیاسة المجلس  -اإلخطار بالتھدیدات بالعنف أو األذى 
 58 2150سیاسة المجلس  -برامج المناھج المشتركة 

 59 2151سیاسة مجلس اإلدارة رقم  -األنشطة بین المدارس 
 61 معلومات طبیة 

 61 الحالة الصحیة التي تھدد الحیاة

 62 التحصینات , و اللقاحات 

 62 األدویة في المدرسة 

 62 اإلخطار القانوني 
 62 إخطار األسبستوس 

  ) وحمایة حقوق التلمیذFERPAقانون الخصوصیة والحقوق التعلیمیة لألسرة (

 PPRA 62التعدیل      

 FERPA 63إشعار االنسحاب من 

 63 الثانویة فقط) معلومات الدلیل للجیش األمریكي (المدرسة 

 63 االدارة المتكاملة لالفات 

64 فھرس

المحتویات جدول  
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 فلسفة للطالب
 

یرى مجلس إدارة مدارس مكلتیو التعلیمیة أن  المدرسة كمكان لتجربة النجاح األكادیمي واالجتماعي. یساھم النجاح في تقدیر الذات 
یترجم إلى  سلوك إیجابي للطالب. من خالل توفیر الفرص للطالب لتعلم المفاھیم ومھارات الممارسة اإلیجابي للطالب والذي بدوره 

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

المشكالت وإجراءات الوقایة. یتم بناؤھا في جو من احترام الذات ، واحترام بعضنا البعض ، واحترام بیئة التعلم. تم تصمیم سیاسات  
لتوفیر حدود یجد األفراد من خاللھا األمان ، مع حریة  المنطقة التعلیمیة ، بما في ذلك الحقوق والمسؤولیات ، وإجراءات سلوك الطالب ، 

تطویر االنضباط الذاتي. یتم التركیز على السلوكیات اإلیجابیة والنمو والعواقب المرتبطة بالسلوك. من المھم أن یكون الطالب مسؤولین  
الطالب مع مساعدة الطالب على قبول عن أفعالھم. یجب على الطالب وأولیاء األمور والموظفین العمل في وقت واحد لدعم حقوق 

 المسؤولیة عن نموھم األكادیمي واالجتماعي.
 

 حقوق ومسؤولیات الطالب
 

تحترم فلسفة وسیاسات منطقة مدارس مكلتیو الحقوق العامة لجمیع الطالب وأولیاء األمور وتحمیھا. تحدد ھذه السیاسات حقوقًا معینة  
 إطارنا التعلیمي.للطالب والمسؤولیات المقابلة في 

 
 مسؤولیات المنطقة التعلیمیة

 
لتنفیذ التزامنا بتطویر نمو الطالب األكادیمي واالجتماعي من خالل عملیة توفیر الفرص وتطویر االنضباط الذاتي والمسؤولیة الفردیة  

 بطریقة إیجابیة ، سیقوم موظفو المنطقة التعلیمیة بما یلي:
 واإلیجابیةإظھار المواقف المحترمة   ●
 تحدید توقعات أكادیمیة وسلوكیة عالیة للطالب ووضعھا باستمرار ●
 أن تكون متسقة ومناسبة مع الطالب ●
 الحفاظ على كرامة الطالب واحترامھم لذاتھم ●
 خلق جو من االحترام للجمیع ●
 اختالف وقت التعلم للطالب حسب احتیاجات كل طالب ومدى تعقید المھمة ●
 مو األكادیمي واالجتماعيتوفیر فرص للنجاح في الن ●

 
 قواعد المنطقة التعلیمیة

 
  تعتقد المنطقة التعلیمیة لمدارس مكلتیو أن الطالب یمكنھم التعلم ویمكن تعلیمھم كیفیة إدارة سلوكھم الخاص. مع ھذا االعتقاد ، أنشأت

 المنطقة ثالث قواعد عامة للسلوك توجھ سلوك الطالب:
 وممتلكات أنفسھم واآلخرینسیحترم الطالب حقوق   ●
 سوف یتصرف الطالب بطریقة تخلق بیئة تعلیمیة إیجابیة  ●
 سیحترم الطالب صحة وسالمة اآلخرین ●
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 قد تضع المدارس والفصول الدراسیة الفردیة قواعد أكثر تحدیدًا للطالب. وتتوافق ھذه القواعد أیضًا مع سیاسة المجلس وفلسفتھ. عندما ال
المنطقة األساسیة الثالثة ھذه ، وقواعد المبنى الخاص بھم ، ستستخدم المنطقة استراتیجیات االنضباط الموضحة   یلتزم الطالب بقواعد

الحقًا في ھذا المستند. ھذه القواعد ساریة المفعول في جمیع األحداث التي ترعاھا منطقة مدارس مكلتیو ، بما في ذلك أحداث ما بعد 
 في مناطق النقل والنقل في المنطقة.المدرسة وخارج الحرم الجامعي ، و 

 
 النھج اإلیجابي

 
في سعینا للتركیز على النمو األكادیمي واالجتماعي ، یتبع جمیع الموظفین عملیة لتوجیھ الطالب بشكل إیجابي في تغییر السلوك في كل  

 مسؤولین منضبطین ذاتیًا.مستوى من مستویات االنضباط. ھدفنا ھو مساعدة الطالب على أن یكونوا أفرادًا 
 

 إجراءات التظلم / الشكوى
 

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

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

 

 حضور الطالب
 

تدرك المنطقة التعلیمیة لمدارس مكلتیو أن العملیة التعلیمیة تتطلب استمراریة التدریس والمشاركة النشطة في الفصول الدراسیة وتجارب 
االلتحاق بالمدرسة أولویة الحیاة الھادفة یجب على الطالب الذھاب إلى المدرسة بانتظام لالستفادة من ھذه الركائز التعلیمیة. قد یكون جعل 

 ھو العامل األكبر الذي یؤثر على النجاح األكادیمي للطالب.
 

 3110سیاسة مجلس اإلدارة  -سن الحضور والحضور اإلجباري 
 

 یجب االعتراف بالذھاب إلى مدارس المنطقة كحق ومسؤولیة ألولئك الذین یستوفون المتطلبات المنصوص علیھا في القانون.
 

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

عاًما أو أكثر من   16علیمات معتمدة من المنزل. في ظل ظروف معینة ، قد یُعفى األطفال الذین یبلغون من العمر معتمدة ما لم یتلقوا ت
 االلتحاق بالمدرسة مرة أخرى. یجب أن یمارس المشرف سلطتھ لمنح استثناءات عندما یقررون أن الطالب:

 
A.  مطالبة الطفل بالذھاب إلى المدرسة ، أو بموجب تشریع تحریر الطفل وفقًا یعمل بانتظام وبشكل قانوني ویوافق الوالد على عدم

 ، RCW  13.64للفصل  
B. ، یدرس في مؤسسة سكنیة 
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C.  استوفى متطلبات التخرج وفقًا لقواعد ولوائح مجلس التعلیم فى الوالیة ، أو 
D. حصل على شھادة الكفاءة التعلیمیة وفقًا لقواعد وأنظمة مجلس التعلیم فى الوالیة. 

 
یحتفظ الطالب المقیم الذي تم منحھ استثناءً بالحق في التسجیل كطالب بدوام جزئي ویحق لھ االلتحاق بأي دورة وتلقي أي  

والخدمات اإلضافیة التي یقدمھا الجمھور.  خدمات إضافیة والحصول أو تلقي أي مجموعة من الدورات 
 

 فوائد الحضور الیومي
 

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

من المرجح أن یجتاز الطالب الذین یحضرون المدرسة بانتظام فصولھم ویلتقون بالمعاییر في التقییمات   -اإلنجاز األكادیمي   ●
 لمحلیة والخاصة بالوالیة.ا

الطالب الذین یحضرون المدرسة بانتظام لدیھم فرص مثل الوصول إلى المشرفین التربویین ، والوصول إلى  -الفرص  ●
أو معلومات المنح الدراسیة ، والقدرة على المشاركة في الرحالت  ACTو  SATالمعلومات الھامة مثل مواعید اختبار  

 والمتحدثین الضیوف والمزید.المیدانیة ،  
یشعر الطالب المشاركون بإحساس االنتماء وكونھم عضًوا في شيء أكبر من أنفسھم. یتعلمون   -كونك عضًوا في المدرسة   ●

 العمل الجماعي ومھارات االتصال ویلتقون باآلخرین من ثقافات متنوعة و یكتسبون مھارات اجتماعیة أخرى قیّمة.
 

 المدرسة  عندما یغیب الطالب عن
 

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

المحدد من ساعة معتمدة للتخرج في الوقت   24، یجب على الطالب كسب    2019بدءًا من فصل   -فقدان االئتمان الكردت   ●
 المدرسة الثانویة ، لذلك كل ائتمان مھم.

قد یعني التغیب عن المدرسة فقدان المھام ، وفقدان المواعید النھائیة للمھمة و / أو درجات اختبار أقل ، مما  -تخفیض الدرجة  ●
 قد یؤدي إلى درجات أقل.

سة بانتظام لخطر إبعادھم من الفصل (الفصول) أو یتعرض الطالب الذین ال یذھبون إلى المدر -الفصل من الدرس أو المدرسة  ●
 من المدرسة تماًما.

الحضور اإللزامي في المدرسة ھو سیاسة تأخذھا المدارس على محمل الجد. قد یؤدي الغیاب   -الحضور إلى المدرسة إلزامي  ●
 بدون عذر إلى قیام المدرسة بتقدیم التماس بیكا إلى المحاكم.

 
) 16). عندما یبلغ عمر الطالب ستة عشر (18) إلى سن الثامنة عشرة (8والیة واشنطن إلزامي من سن الثامنة (الحضور في مدارس  

 RCWعاًما أو أكثر ، وبموافقة الوالدین ، ال یحتاج الطالب في وظائف بدوام كامل ومھن مجزیة واستثناءات أخرى بموجب  
28A.225.010  لمسجلون بنفس لوائح الحضور الموجودة للطالب الذین ال تشملھم استثناءات. إلى الحضور. ومع ذلك ، یلتزم الطالب ا 

 
یتم إعف اؤھم سیحضر الطالب المسجلین في المنطقة التعلیمیة لمكلتیو جمیع الفصول الدراسیة المجدولة بانتظام والتي یتم تعیینھم فیھا ما لم 

 رسمیًا من قبل اإلدارة أو مدرس الفصل أو من ینوب عنھ.
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 لقت جمیع مدارس منطقة مكلتیو التعلیمیة حرًما جامعیًا خالل الیوم الدراسي.أغ
 

  الغیاب المعذر WAC 392-401-020 یجب إعفاء الغیاب لألسباب التالیة   
 
 

المرض أو الحالة الصحیة أو الموعد الطبي (بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر الحالة الصحیة واالستشارة وعیادة  .1
األسنان وقیاس البصر والحمل والعالج الداخلي أو الخارجي و االعتماد على االدویة أو الصحة العقلیة) للطالب أو الشخص 

 الذي یكون الطالب قانونیًا مسؤول.
 حالة الطوارئ العائلیة بما في ذلك ، على سبیل المثال ال الحصر ، وفاة أو مرض في األسرة. .2
ثقافي. الغرض الدیني أو الثقافي بما .3  في ذلك االحتفال بعطلة دینیة أو ثقافیة أو المشاركة في تعلیم دیني أو 
 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 الدراسیة .5
 .RCW 28A.225.055البحث واإلنقاذ المعترف بھا من قبل الدولة بما یتفق مع  أنشطة   .6
 یرتبط الغیاب ارتباطًا مباشًرا بحالة الطالب إذا كان بال مأوى أو حالة التبني / مستقل بذاتھ. .7
 RCWیتفق مع  الغیاب المرتبط بأنشطة النشر ألحد الوالدین أو الوصي القانوني الذي ھو عضو في الخدمة الفعلیة بما  .8

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

 .WAC 392-121تعلیمیة ولم یتم تسجیلھ في أنشطة "دورة دراسیة" مؤھلة على النحو المحدد في  
 بما في ذلك حاالت الغیاب المتعلقة بالتھدیدات أو االعتداءات أو التنمر.  الغیاب بسبب مخاوف تتعلق بسالمة الطالب ، .10
 الغیاب بسبب حالة الطالب كمھاجر. .11
نشاط معتمد یتوافق مع سیاسة المنطقة ومتفق علیھا بشكل متبادل من قبل المدیر أو من ینوب عنھ والوالد أو الوصي أو الشاب  .12

 الذي یمتلك حقوق الراشد.
 

 
المدرسة أو من ینوب عنھ سلطة تحدید ما إذا كان الغیاب یفي بالمعاییر المذكورة أعاله للغیاب المعذر. قد تحدد المقاطعات یمتلك مدیر  

 فئات أو معاییر إضافیة للغیاب المعذر.
 
WAC 392-401-030  أي غیاب عن المدرسة بدون عذر ما لم یفي بأحد المعاییر المنصوص علیھا في -الغیاب بدون عذر  WAC 

 .(المذكورة أعاله) 392-401-020
 

یجب على الطالب الذین یجب علیھم ترك المدرسة خالل النھار تسجیل المغادرة من خالل مكتب الطالب. لن یُسمح للطالب بالمغادرة إال 
اتباع ھذا اإلجراء متغیبین. یجب  بعد تلقي مالحظة أو مكالمة ھاتفیة من ولي األمر / الوصي. سیتم اعتبار الطالب الذین یغادرون دون 

 على الطالب العائدین في نفس الیوم تسجیل الدخول لتجنب وضع عالمة غائب عنھم لبقیة ذلك الیوم.
 

سیتم إعفاء الطالب الذین تغیبوا عن المدرسة بعد اتصال كتابي أو شفھي من ولي األمر / أو الوصي ، وفقًا إلجراءات المدرسة ، مع ذكر 
ب وسبب التغیب عن المدرسة. یجب على المعلمین التأكد من حصول الطالب على قسیمة سماح بالمرور قبل قبولھم في تاریخ الغیا

 الفصل بعد الغیاب.
 

) بعد العودة إلى 2یجب استالم اتصال كتابي أو شفھي من الوالد / الوصي أو الطالب المؤھل لغیاب معذور في غضون یومین دراسیین (
 یتم اتخاذ ترتیبات أخرى وفقًا إلجراءات المدرسة ، أو سیكون الغیاب بدون عذر.المدرسة ، ما لم 

 
قد یؤدي عدم الحضور إلى فقدان االئتمان أو الدرجات أو الخروج من الفصل أو المدرسة. ستمتثل المقاطعة لشروط "قانون بیكا" في  

 إبالغ محكمة األحداث عن حاالت الغیاب بدون عذر.
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  Becca Bill قانون بیكا  
 
الحضور مھم للنجاح األكادیمي ، وقد یكون التغیب بدون عذر عالمة تحذیر مبكر للمشاكل التي لم یتم معالجتھا مع المدرسة والتسرب في  

في والیة    المستقبل. عندما یفشل الشباب في الذھاب إلى المدرسة ، یعتبرون متغیبین عن المدرسة. یتطلب قانون التغیب عن المدرسة
واشنطن ، المعروف باسم قانون بیكا ، من المدرسة / المنطقة ومحكمة األحداث اتخاذ إجراءات محددة عندما یكون الشباب غائبین عن  

     المدرسة
 

 متطلبات المنطقة التعلیمیة  
 الھاتف اآللي للمنطقة التعلیمیة.بعد غیاب واحد بدون عذر ، سیتلقى الوالد / الوصي إشعاًرا بغیاب طفلھم عبر رسالة  ●
 بعد ثالث حاالت تغیب بدون عذر ، یتعین على المدرسة بدء اجتماع مع  أولیاء األمور لتحسین حضور الطالب. ●
بین الغیاب الثاني وقبل الخامس بدون عذر ، ستتخذ المنطقة التعلیمیة والمدرسة خطوات مستندة بالبیانات للقضاء على حاالت   ●

أو تقلیلھا باستخدام إما تقییم التنبیھ لطالب المدارس المتوسطة / الثانویة أو أي تقییم آخر معتمد من قبل المنطقة  غیاب الطالب 
 التعلیمیة .

بعد خمس حاالت تغیب بدون عذر في شھر واحد ، سیجتمع المسؤول مع الوالد / الوصي والطالب لتقییم العوائق التي تحول دون  ●
خطة تدخل. إذا لم یكن الوالد / الوصي حاضًرا في االجتماع ، فقد تلتقي المدرسة بالطالب وحده.   الحضور إلى المدرسة ووضع

 سیتم إرسال "خطة واتفاقیة بخصوص الحضور" الموقعة إلى المنزل إلى الوالد / الوصي.
عذر خالل العام الدراسي  بعد سبع حاالت تغیب بدون عذر في شھر واحد ، وفي موعد ال یتجاوز الغیاب الخامس عشر بدون   ●

الحالي ، تقدم المنطقة التعلیمیة والمدرسة التماسًا لرفع دعوى مدنیة ضد والد الطفل وستتم إحالتھا إلى مجلس المشاركة المجتمعیة  
  الذي یتألف من من أفراد المجتمع المحلي وأولیاء األمور لمعالجة التغیب المفرط والتغیب عن المدرسة.

 ور الطالب ، فسیتم طلب جلسة استماع محكمة التغیب عن المدرسة.إذا لم یتحسن حض ●
 

 
 ؟ما الذي یمكن للوالدین فعلھ

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

 االستراتیجیات لمساعدة الطالب على الذھاب إلى المدرسة ما یلي:اإلجباري لوالیة واشنطن. قد تتضمن  
 

سیتغیب عن المدرسة ، فاتصل بالمدرسة على الفور ، واطلب عذرا للغیاب واطلب  إذا كان طالبك -اتصل بالمدرسة على الفور   ●
في كتیب الطالب / ولي األمر في   أي الواجبات /المھام  الیومیة للطالب . تأكد من اتباع اإلرشادات وسیاسات الحضور الموضحة

 كل مدرسة.
تتمتع منطقة مكلتیو التعلیمیة بنظام مواصالت قوي. إذا كان  -ساعد طالبك في الوصول إلى المدرسة في الوقت المحدد كل یوم  ●

كون من الطالب یستخدم الحافلة ، فیجب معرفة أوقات ومواقع الركوب والتوصیل. فى حال الذھاب إلى المدرسة متأخًرا سی
 الصعب على الطالب البقاء على تواصل واطالع بالدروس األولى من الیوم.

اسأل طالبك عن یومھم ، وكیف ذھبت الى المدرسة ، وماذا لدیھم من واجباتھم المدرسیة ،  -التركیز على االطالع والمشاركة  ●
لمدرسیة ، ویحضر اجتماعات الوالدین / المعلم ، وما ھي األنشطة القادمة والمزید. تحقق كل لیلة من أن طفلك یكمل واجباتھ ا

ویقرأ المعلومات التي تأتي إلى المنزل من المدرسة ، وتحقق من درجاتھ عبر اإلنترنت ، وحضور الفعالیات المدرسیة ،  
 والتعرف على أصدقائھ.

 یر من التمارین ونوًما جیدًا.    تأكد من أن الطالب یتناول نظاًما غذائیًا متوازنًا ویمارس الكث -تعزیز الصحة الجیدة   ●
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 تتوفر وسائل النقل إذا كنت تواجھ مشكلة في إیصال الطالب إلى المدرسة. -الموارد  ●
o   تحدث مع معلم مدرستك ، والمشرف التربوي، ومسؤولھا ، وممرضھا ، ومسؤول الموارد ،  -موظفو المدرسة

 النادي ، وغیرھم من أعضاء فریق العمل.والسكرتیر ، والمدرب ، ومستشار 
o   الموارد عن طریق االنترنت 
o دائرة األحداث في مقاطعة سنوھومیش 

▪ Snohomish County Juvenile Court Department –
http://www.snohomishcountywa.gov/195/Juvenile-Court 

                                                                                                        
                  

https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/attendance-chronicabsenteeism-and-truancy 
o التغیب المزمن و التھرب عن المدرسة 

 
 

 سجالت المدرسة  
) أن تقدم منطقة مكلتیو التعلیمیة إشعاًرا سنویًا بحقوق  99.7القسم  -  FERPAیشترط قانون الخصوصیة والحقوق التعلیمیة لألسرة (

FERPA  والفعال  . یجب على المنطقة التعلیمیة االحتفاظ بسجالت الطالب الالزمة للرعایة التعلیمیة للطالب ، من أجل التشغیل المنظم
 للمدارس ، ووفقًا لما یقتضیھ القانون.

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

 عاًما ("الطالب المؤھلین") حقوقًا معینة فیما یتعلق بسجالت تعلیم الطالب. كما یلي:
 

) یوًما من الیوم الذي تتلقى فیھ المنطقة  45ومراجعة سجالت تعلیم الطالب في غضون خمسة وأربعین (الحق في فحص  .1
 المنطقة التعلیمیة السجالت الخاصة بالطالب .

 
یجب على اآلباء أو الطالب المؤھلین تقدیم طلب خطي إلى مدیر المدرسة [أو مسؤول المدرسة المناسب] یحدد السجل  

بون في فحصھ. یقوم المدیر باتخاذ الترتیبات الالزمة للوصول وإخطار الوالد أو الطالب المؤھل بالوقت (السجالت) الذي یرغ
 والمكان اللذین یمكن فیھما فحص السجالت.

 
 الحق في طلب تعدیل سجالت تعلیم الطالب التي یعتقد الوالد أو الطالب المؤھل أنھا غیر دقیقة أو مضللة. .2

 
األمور أو الطالب المؤھلین من المنطقة تعدیل السجل الذي یعتقدون أنھ غیر دقیق أو مضلل. یجب أن یكتبوا  قد یطلب أولیاء 

 إلى مدیر المدرسة و یحددو بوضوح جزء السجل الذي یریدون تغییره وتحدد سبب عدم دقتھ أو تضلیلھ.
 

الوالد أو الطالب المؤھل ، فستقوم المنطقة بإخطار  إذا قررت المنطقة التعلیمیة عدم تعدیل السجل كما ھو مطلوب من قبل  
الوالد أو الطالب المؤھل بالقرار وإبالغھم بحقھم في جلسة استماع بخصوص طلب التعدیل. سیتم تقدیم معلومات إضافیة بشأن  

 إجراءات جلسة االستماع إلى ولي األمر أو الطالب المؤھل عند إخطاره بالحق في جلسة استماع.
 

لموافقة على الكشف عن معلومات التعریف الشخصیة الواردة في سجالت تعلیم الطالب ، باستثناء الحد الذي یسمح  الحق في ا .3
 ) بالكشف دون موافقة.FERPAبھ قانون الخصوصیة والحقوق التعلیمیة لألسرة (

 
لدیھم مصالح تعلیمیة مشروعة.  االستثناء الوحید الذي یسمح باإلفصاح دون موافقة ھو الكشف لمسؤولي المدرسة الذین  

مسؤول المدرسة ھو شخص یعمل من قبل المنطقة كمسؤول أو مشرف أو مدرب أو موظف دعم (بما في ذلك الموظفین  
الصحیین أو الطبیین وموظفي إنفاذ القانون) ؛ شخص یعمل في مجلس إدارة المدرسة ؛ شخص أو شركة تعاقدت معھا 

حاٍم أو مدقق حسابات أو مستشار طبي أو معالج) ؛ أو أحد الوالدین أو الطالب یعمل في  المقاطعة ألداء مھمة خاصة (مثل م
 لجنة رسمیة ، مثل لجنة التأدیب والتظلمات ، أو مساعدة مسؤول مدرسة آخر في أداء مھامھ.

 
 
 
 
 

http://www.snohomishcountywa.gov/195/Juvenile-Court
https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/attendance-chronicabsenteeism-and-truancy
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أجل الوفاء بمسؤولیاتھ  لدى مسؤول المدرسة مصلحة تعلیمیة مشروعة إذا كان المسؤول بحاجة إلى مراجعة سجل تعلیمي من  
 المھنیة.

 
بناءً على الطلب ، تكشف المنطقة التعلیمیة عن السجالت التعلیمیة دون موافقة لمسؤولي منطقة تعلیمیة أخرى حیث یسعى  

من منطقة المدرسة القیام بمحاولة معقولة إلخطار الطالب بطلب    FERPAالطالب أو ینوي التسجیل. [مالحظة: تتطلب  
 م تنص في إخطارھا السنوي على أنھا تنوي إعادة توجیھ السجالت عند الطلب.]السجالت ما ل

 
الحق في تقدیم شكوى إلى وزارة التعلیم األمریكیة بشأن اإلخفاقات المزعومة من قبل المنطقة االمتثال لمتطلبات قانون   .4

 ھو:  FERPA). اسم وعنوان المكتب الذي یدیر  FERPAالخصوصیة والحقوق التعلیمیة لألسرة (
Family Policy Compliance Office 

U.S. Department of Education 
400 Maryland Avenue SW 

Washington, DC 20202-4605 
 

 
 
 
 

 حجب السجالت
 

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

تھمة عن األضرار إلى المشرف ومجلس اإلدارة.  الطالب الطعن في فرض 
 

 
 

 سلوك الطالب
 

 
 3241سیاسة مجلس اإلدارة    -وإجراءات االنضباط والتصحیح  إدارة الفصل الدراسي  

 
 

لفرصة  یركز مجلس إدارة منطقة مدارس مكلتیو على اإلنجاز التعلیمي لكل طالب. تحمل المقاطعة توقعات عالیة لجمیع الطالب وتمنح جمیع الطالب ا
منطقة المدرسة ردًا على االنتھاكات السلوكیة ، بما في ذلك أشكال التأدیب  لتحقیق النجاح الشخصي واألكادیمي. "التأدیب" یعني أي إجراء تتخذه  

زید من وقت  اإلقصائیة و اإلیجابیة والداعمة. یعتزم مجلس اإلدارة أن یتم تنفیذ ھذه السیاسة واإلجراء بطریقة تدعم المناخ المدرسي اإلیجابي ، وت
 التدریس ، وتزید من فرص التعلیم المتكافئة

 
 

 ة مع موظفي المدرسة والطالب وأولیاء األمور  والمجتمع في القرارات المتعلقة بتطویر وتنفیذ سیاسات وإجراءات االنضباط ؛المشارك ●
 دعم الطالب في تلبیة التوقعات السلوكیة ، بما في ذلك توفیر المشاركة المبكرة للوالدین واألسر ؛ ●
 قوتھم وإبقاء الطالب في الفصل الدراسي إلى أقصى حد ممكن ؛إدارة االنضباط بطرق تستجیب الحتیاجات الطالب ونقاط   ●
 تقدیم الخدمات التعلیمیة التي یحتاجھا الطالب إلكمال تعلیمھم دون انقطاع ؛ ●
 تسھیل التعاون بین موظفي المدرسة والطالب وأولیاء األمور  لدعم إعادة الدخول الناجحة إلى الفصل الدراسي بعد التعلیق أو الطرد ؛ ●
 ضمان العدالة واإلنصاف واإلجراءات القانونیة الواجبة في إدارة االنضباط ؛ ●
 تنفیذ نظام مستجیب ثقافیًا یوفر لكل طالب الفرصة لتحقیق النجاح الشخصي واألكادیمي ؛ ●
 توفیر بیئة آمنة لجمیع الطالب وموظفي المنطقة. ●
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 الحقوق والمسؤولیات / التزام المنطقة التعلیمیة  
 
 

بالتأثیر السلبي وغیر المتناسب لممارسات االنضباط اإلقصائي ویلتزم بما یلي:یقر    مجلس اإلدارة 
 

 تحدید ومعالجة سیاسات وممارسات االنضباط التي تدیم فجوات الفرص التعلیمیة ؛ ●
 

 الوصول إلى التعلیمات ؛التنفیذ االستباقي لممارسات التأدیب التي تدعم الطالب في تلبیة التوقعات السلوكیة دون فقدان  ●
 

 :ستراعي المنطقة الحقوق األساسیة للطالب وستدیر االنضباط بطریقة ال تفعل ذلك
 

التمییز بشكل غیر قانوني ضد الطالب على أساس الجنس أو العرق أو العقیدة أو الدین أو اللون أو األصل القومي أو التوجھ الجنسي أو   .1
 أو ذوي االحتیاجات الخاصة أو استخدام مرشد كلب مدرب أو حیوان خدمة ؛  التعبیر عن الجنس أو الھویة الجنسیة

 
حرمان الطالب من حقھ الدستوري في حریة الكالم والصحافة ، والحق الدستوري في التجمع السلمي وتقدیم التماس للحكومة وممثلیھا من  .2

لدیھ مدرسة للطالب خالیة من السیطرة أو النفوذ الطائفي ،   أجل إنصاف المظالم ، والحق الدستوري في حریة ممارسة الدین وفي أن تكون
 مع مراعاة قیود معقولة على وقت ومكان وطریقة ممارسة الحق ؛

 
وآثاره ضد عملیات التفتیش والمصادرة غیر المعقولة ؛ .3  حرمان الطالب من حقھ الدستوري في أن یكون آمنًا في شخص الطالب وأوراقھ 

 
 قانوني في سعي الطالب للحصول على التعلیم أثناء وجوده في عھدة المنطقة التعلیمیة ؛ أو التدخل بشكل غیر   .4

 
  حرمان الطالب من حقھ في الحصول على فرصة تعلیمیة متساویة ، كلیًا أو جزئیًا ، من قبل منطقة تعلیمیة دون اتباع اإلجراءات القانونیة .5

 الواجبة.
 
 

انضباط الطالب في ھذه المنطقة التعلیمیة لتوفیر بیئة   آمنة ,صحیة وسلیمة  للطلبة من الناحیة التعلیمیة. من المتوقع أن تم تصمیم سیاسة وإجراءات  
تلكاتھم.  یكون الطالب على درایة بھذه السیاسة واإلجراءات واالمتثال لھا ، بما في ذلك التوقعات السلوكیة التي تحترم حقوق اآلخرین وشخصھم ومم

 من الطالب أیضًا متابعة الدورة الدراسیة المطلوبة. من المتوقع أن یعمل الطالب والموظفون معًا لتطویر مناخ إیجابي للتعلم.یُتوقع  
 

 
 التطویر والمراجعة

 
 

واالنتھاكات السلوكیة ، وأشكال  یعد اإلبالغ الدقیق والكامل عن جمیع اإلجراءات التأدیبیة ، بما في ذلك المعلومات ذات الصلة على مستوى الطالب ،  
ضمن المنطقة مثل  التأدیب األخرى التي نظرت فیھا المنطقة التعلیمیة أو حاولت القیام بھا ، أمًرا ضروریًا للمراجعة الفعالة لھذه السیاسة ؛ لذلك ، ست

 ھذا اإلبالغ.
 

، وأي بیانات إضافیة    RCW 28A.300.042ھو مطلوب بموجب   ستجمع المنطقة بیانات حول اإلجراءات التأدیبیة الُمدارة في كل مدرسة ، كما
 مطلوبة بموجب سیاسات وإجراءات المنطقة األخرى.

 
بنى  ستضمن المقاطعة أن یتشاور مدیرو المدارس مع موظفي البناء المعتمدین سنویًا على األقل لتطویر و / أو مراجعة معاییر االنضباط في الم

ر. في كل مدرسة منطقة ، سیطور المدیرون والموظفون المعتمدون إجراءات مدرسیة مكتوبة إلدارة االنضباط في  ومراجعة دقة تنفیذ ھذه المعایی
والعائالت والمجتمع. سوف تقوم كل مدرسة بما یلي:  مدرستھم بمشاركة موظفي المدرسة اآلخرین والطالب وأولیاء األمور 

 
 

 بتدریس التوقعات بشكل استباقي عبر مختلف البیئات المدرسیة.ترسیخ توقعات سلوكیة مع الطالب والقیام  .1
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وضع تعریفات دقیقة لسلوكیات المشكلة واالنتھاكات السلوكیة لمعالجة االختالفات في تصورات السلوكیات الذاتیة وتقلیل تأثیر التحیز   .2
 الضمني.

ات التي قد تؤدي أو ال تؤدي إلى االستبعاد الفصل الدراسي أو حدد الفروق بین حوادث السلوك الصغیرة والكبیرة لتوضیح أنواع السلوكی .3
 شدیدة بما یكفي بحیث یحتاج المسؤول إلى المشاركة.

حدد سلسلة متصلة من أفضل الممارسات واالستراتیجیات لالستجابات القائمة على الفصل الدراسي والتي یجب على طاقم المدرسة إدارتھا  .4
 الفصل الدراسي لدعم الطالب في تلبیة التوقعات السلوكیة. قبل أو بدالً من االستبعاد من  

 
لمجلس یجب أال تتعارض كتیبات المدارس وقواعد السلوك ومعاییر االنضباط الخاصة بالمدارس مع ھذه السیاسة أو اإلجراءات المصاحبة أو سیاسات ا

 ا من قبل مشرف المنطقة أو من ینوب عنھ.األخرى. یجب أن تتم الموافقة على معاییر االنضباط في مبنى المدرسة سنویً
 
یجیات  سیضمن مدیرو المدارس تلقي المعلمین وموظفي المدرسة اآلخرین الدعم الكافي للتنفیذ الفعال لسلسلة متصلة من أفضل الممارسات واالسترات

 المحددة التي:
 

 التركیز على الوقایة للحد من استخدام ممارسات التأدیب اإلقصائیة ؛ .1
 السماح بممارسة الحكم المھني ومجموعات المھارات ؛ و  .2
 یمكن تكییفھا مع احتیاجات الطالب الفردیة بطریقة تستجیب ثقافیًا. .3

 
  سوف یتشاور مدیرو المدارس مع موظفي المكان المعتمدین سنویًا على األقل لوضع معاییر عندما یجب على الموظفین المعتمدین إكمال الفصول

  PBISمھارات إدارة الفصل الدراسي والتي تشمل على سبیل المثال ال الحصر فرص التعلم المھنیة المقدمة من المنطقة فیما یتعلق بـ  الدراسیة لتحسین  
المناھج المستنیرة ، والتدریس المستجیب ثقافیًا ، والتحیز الضمني ، وما إلى ذلك ، واستخدام    -وممارسات العدالة التصالحیة والصدمات SELو 

 نات لتحدید تدریب المعلمین المطلوب لدعم تنفیذ سیاسة المنطقةالبیا
 

ستراجع المنطقة بشكل دوري ومتطور ھذه السیاسة واإلجراءات بمشاركة موظفي المدرسة والطالب وأولیاء األمور واألسر والمجتمع. كجزء من 
لرصد تأثیر ممارسات تأدیب    RCW 28A.300.042جمعھا بموجب  عملیة التطویر والمراجعة ھذه ، ستستخدم المنطقة البیانات المصنفة التي تم  

 الطالب وكذلك لتحسین العدالة واإلنصاف في إدارة انضباط الطالب. یجب تصنیف بیانات االنضباط حسب:
 

 المدرسة. .1
 

واإلثنیة (بما في ذلك مزید من  .2 التصنیف للفئات العرقیة والعرقیة  مجموعات الطالب ، بما في ذلك حسب الجنس ومستوى الصف والعرق / 
) وذوي الدخل المنخفض ومتعلمي اللغة اإلنجلیزیة  Zو    CEDARS Y) ومالحق  RCW 28A.300.042  )1الفیدرالیة وفقًا لـ  

  ، الطالب المتبنین ، والمشردین.  504والمھاجرین ، االحتیاجات التعلیمیة الخاصة ، القسم 
 

 االنتھاك السلوكي. .3
 

ایقاف مؤقت ) داخل المدرسة ، والتعلیق قصیر المدى ،  ۰، بما في ذلك االستبعاد من الفصول الدراسیة ، وتعلیق الدرس أنواع التأدیب   .4
 والتعلیق طویل األمد ، والطرد الطارئ ، والطرد.

 
 

 
واالثنیة عند تصنیف الفئات العرقیة األوسع   بالعرقستتبع المنطقة الممارسات الموضحة في إرشادات من فریق العمل المعني ببیانات الطالب الخاصین  

مستوى الصف  إلى فئات دون عرقیة وشبھ عرقیة. ستأخذ المنطقة التعلیمیة بعین االعتبار حالة برنامج الطالب والمعلومات الدیموغرافیة (أي الجنس ، و 
، والرعایة للطالب المتبنین ،    504ات التعلیمیة الخاصة ، والقسم ، وذوي الدخل المنخفض ، ومتعلمي اللغة اإلنجلیزیة ، والمھاجرین ،  االحتیاج

ات  والمشردین) عند تصنیف بیانات العرق واالثنیة للطالب لتحدید أي منھا التباین داخل المجموعة في تجارب االنضباط المدرسي ونتائج مجموع
و   28A.640التمییز ضد الطالب في الفصول المحمیة المحددة في الفصلین  الطالب المتنوعة. قد تشمل ھذه العملیة مراجعة البیانات لمنع ومعالجة 

28A.642 RCW   ومع ذلك ، ستضمن المنطقة مراجعة بیانات االنضباط المصنفة وفقًا لـ ،WAC  392-190-048  .على األقل سنویا 
 
 

 ستدعم المنطقة التعلیمیة كل مدرسة من أجل:
 
 

 سین النتائج العادلة للطالب ؛تحدید ھدف واحد على األقل سنویًا لتح ●



 
15  

 إنشاء خطة عمل أو خطط عمل ●
 تقییم األھداف وخطط العمل السابقة ؛ و  ●
 مراجعة األھداف وخطط العمل بناءً على التقییمات. ●

 
 ستشارك المدارس األھداف وخطط العمل المحددة مع جمیع الموظفین والطالب وأولیاء األمور واألسر والمجتمع.

 
ات لجمیع  المنطقة التعلیمیة النسخة الحالیة من ھذه السیاسة واإلجراءات متاحة للعائالت والمجتمع. ستقدم المنطقة سنویًا ھذه السیاسة واإلجراءستجعل  

اللغة اإلنجلیزیة   موظفي المنطقة والطالب وأولیاء األمور والعائالت ، والتي قد تتطلب مساعدة لغویة للطالب وأولیاء األمور ذوي الكفاءة المحدودة في
 .1964بموجب الباب السادس من قانون الحقوق المدنیة لعام 

 
، ستوفر   ستضمن المنطقة التعلیمیة لموظفي المنطقة والمقاولین على أن یكونوا على درایة بسیاسة وإجراءات انضباط الطالب ھذه. على مستوى المبنى

، والتي تم تطویرھا كما ھو مذكور أعاله ، لجمیع موظفي المدرسة والطالب وأولیاء األمور  المدارس سنویًا معاییر االنضباط الحالیة في المبنى  
قانون الحقوق  والعائالت ، والتي قد تتطلب مساعدة لغویة للطالب وأولیاء األمور ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة بموجب الباب السادس من 

جمیع العاملین في المدرسة على درایة بمعاییر االنضباط في المباني المدرسیة. یتم تشجیع المدارس على   . ستضمن المدارس أن1964المدنیة لعام 
 لدعم تنفیذ ھذه السیاسة واإلجراءات لجمیع موظفي المدرسة بقدر اإلمكان.  RCW 28A.415.410تقدیم تدریب تأدیبي تم تطویره بموجب  

 
 

 طلب / تقدیم استمارة
 

 WAC 392-400-.020السیاسة واإلجراءات المصاحبة لھا بطریقة تتفق مع قانون واشنطن كما ھو مذكور في سیتم تفسیر ھذه 
 

 التدخل خارج الحرم الجامعي
 

 فیما یلي عوامل یجب مراعاتھا لتحدید ما إذا كانت المدرسة ستتولى االختصاص في الحوادث خارج الحرم الجامعي:
 

 بسبب سلوك بین الطرفین أثناء الیوم الدراسي؟ھل وقع الحادث كلیًا أو جزئیًا  .1
 ھل وقع الحادث بالقرب من وقت جرس الفصل في المدرسة بشكل معقول؟ .2
 ھل وقع الحادث بالقرب من أرض المدرسة أو موقف الحافالت أو الحافالت بشكل معقول؟ .3
 ھل سیعطل الحادث العملیة التعلیمیة في المدرسة؟ .4
 االعتداء .خطورة الحادث أو  .5

 
 النقل بالحافالت

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

 محطات الحافالت وفي الحافلة.
 

 سلوك الركاب
 

 اتبع تعلیمات السائق عند الطلب ألول مرة. .1
 

بأمان.  .2  یجب ارتداء أحزمة المقاعد في جمیع األوقات ، عند توفرھا.ابق جالسًا 
 

 خفض مستوى الضوضاء. التحدث إلى شریك المقعد فقط. .3
 

 احترام اآلخرین وممتلكاتھم ؛ إبقاء الیدین والقدمین على النفس (یعني إبقاء یدیك وقدمیك بالقرب من جسمك). .4
 

 ممنوع األكل أو الشرب. .5
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 الحافلة فقط في محطتك الخاصة.اصعد / وانزل من  .6

 
 ادخل / اخرج من الحافلة بأمان باستخدام الدرابزین / مساند الید . .7

 
 ضع حقیبة الظھر في حضنك أثناء ركوب الحافلة. .8

 
 ال یسمح بالمواد المحظورة. .9

 
 الحافلة واإلجراءات التأدیبیة للمدرسةسیؤدي عدم االلتزام بإرشادات سلوك الحافالت إلى االنضباط ، والذي قد یشمل االستبعاد من  

 
 قد تؤدي األنشطة التالیة إلى االنسحاب الفوري من الحافلة:

 
 عمل عدواني تجاه سائق الحافلة / العنف .1
 القتال في الحافلة .2
 رمي األشیاء داخل أو خارج الحافلة .3
 حیازة أسلحة / مواد خطرة .4
 تدمیر أو تشویھ المنطقة أو الممتلكات الخاصة .5
 استخدام أجھزة الشرارة الكھربائیة .6
 vapingالتدخین أو المخدرات أو الكحول أو أي شكل من أشكال التبغ بما في ذلك السجائر اإللكترونیة و / أو أجھزة  .7
 اإلیماءات البذیئة أو األلفاظ النابیة الموجھة لسائق الحافلة .8
 أي جزء من الجسم ممتد خارج الحافلة .9

 التنمر)التخویف / التحرش ( .10
 

 .ستضع إدارة النقل في المقاطعة وتنفذ إجراءات لضمان سالمة طالب منطقة مدرسة مكلتیو 
 

 سوء سلوك استثنائي
 
ھناك بعض من السلوكیات التي تعتبر سوء سلوك طالب استثنائي . حیث أن للمدرسة سلطة اداریة و ممتلكات مدرسیة و محطات للحافالت , 

سلوك یؤدي الى تعطیل األنشطة المدرسیة أو العملیة التعلیمیة وحتى األنشطة التي تحدث عن بعد , عند ذلك یتم لذا عندما یحدث أي سوء 
 إیقاف المتسبب بھذا السلوك االستثنائي و التي قد تؤدي الى الطرد أو اإلیقاف المؤقت دون تدخالت تادیبیة سابقة .

 
ف الكذب األكادیمي بأنھ  السرقة األدبیة ھي ممارسعدم األمانة األكادیمي:   ة أخذ عمل أو أفكار شخص آخر وإبرازھا على أنھا ملك الفرد. یُعرَّ

أي إجراء أو إجراء حضوري قد یؤدي إلى خلق میزة أكادیمیة غیر عادلة لنفسھ أو میزة أكادیمیة غیر عادلة أو ضررا ألي طالب آخر. قد 
اآلخرین الممثلة على أنھا أعمال الطالب ؛ أو مساعدة طالب آخر في القیام بذلك ؛   یشمل ذلك ، على سبیل المثال ال الحصر ؛ تقدیم أعمال

ال  توزیع أو مشاركة أو استالم مھام / اختبارات الفصل المكتملة ؛ استخدام مصادر غیر مصرح بھا ؛ الغش في االختبارات أو المھام أو األعم
 رى.المدرسیة األخرى ؛ تغییر الصف (درجات) الخاصة أو األخ

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

 حریق.
 

ف موقع   متصوًرا في القوة. التنمر على أنھ سلوك عدواني غیر مرغوب فیھ یتضمن اختالًال حقیقیًا أو  Stopbullying.govالتنمر: یُعِرّ
وة ،  یتكرر السلوك أو یحتمل أن یتكرر بمرور الوقت. لكي یتم اعتباره تنمًرا ، یجب أن یكون السلوك عدوانیًا ویتضمن اختالًال في توازن الق

السلوكیات التي   مثل القوة البدنیة أو الوصول إلى معلومات محرجة أو الشعبیة للسیطرة على اآلخرین أو إلحاق الضرر بھم. یصف التكرار
تحدث أكثر من مرة أو التي یحتمل أن تحدث أكثر من مرة. یشمل التنمر إجراءات مثل توجیھ التھدیدات ، ونشر الشائعات ، ومھاجمة شخص  

ك سلبي  ما جسدیًا أو لفظیًا ، واستبعاد شخص من مجموعة عن قصد. التنمر اإللكتروني ھو التنمر باستخدام األجھزة اإللكترونیة لبدء سلو 
مة ،  متكرر تجاه شخص أقل قوة. من األمثلة على التنمر اإللكتروني: الشتائم اإللكترونیة ، واالبتعاد ، والتشھیر ، ونشر الشائعات ، والنمی

 والتھدیدات عبر اإلنترنت.
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األمثلة ، على سبیل المثال ال الحصر:   السلوكیات التي تعطل بشكل كبیر البیئة التعلیمیة أو تنتھك حقوق اآلخرین قد تشملاضطراب المدرسة:  

 استخدام الكالم اإللكتروني مثل وسائل التواصل االجتماعي و / أو الرسائل النصیة و / أو الفیدیو الذي یحدث خارج الحرم الجامعي عندما
ید باستخدام القوة أو العنف أو یتسبب أو یمكن توقعھ بشكل معقول إلى إحداث اضطراب كبیر في المدرسة أو نشاط ترعاه المدرسة ؛ التھد

السلوك ذي الصلة (مثل التھدیدات بالقنابل) ، أو استخدام الضوضاء و / أو أجھزة الروائح (على سبیل المثال ، سحب إنذار حریق كاذب ؛ 
 .مدرسة مكلتیو   وضع قنبلة نتنة)  ، أو االحتجاجات ، أو االعتصامات ، أو التسبب عمداً في تعطیل أو عرقلة أي وظیفة في منطقة

 
 

والمواد الخاضعة للرقابة واألشیاء التي یُزعم أنھا مدمنة على الكحول أو  :المخدرات / الكحول / الماریجوانا یعد استخدام الكحول والماریجوانا 
انتھاكًا لسیاسة المنطقة التعلیمیة و لن یتم  الماریجوانا أو مواد خاضعة للرقابة ، باإلضافة إلى نیة بیع أو حیازة مثل ھذه المواد أو األدوات ،  

التسامح معھا في أرض المدرسة أو في أي وظیفة أو نشاط معتمد أو تحت رعایة أو إشراف المنطقة التعلیمیة لمدارس مكلتیو . یشمل ذلك  
خدام أي مخدرات غیر مشروعة أو كحول أو  البیع أو التصنیع أو الشراء أو النقل أو الوقوع تحت تأثیر أو إظھار دلیل (اشتباه معقول في) است

ادة یُزعم أنھا الماریجوانا أو منتجات الماریجوانا الغذائیة الثانویة أو المواد الخاضعة للرقابة أو العقاقیر االصطناعیة أو المخدرات المشابھة / م
 وصفة طبیة. مخدر ، أو إساءة استخدام أي دواء بوصفة طبیة أو إساءة استخدام األدویة المتاحة دون

 
 

بیع أو التعرض لتأثیر أو إظھار دلیل على استخدام أي مواد قادرة أو مقصودة أو مزعومة أ و  ال یجوز للطالب امتالك أو استخدام أو نقل أو 
ح دون  یُفترض أنھا قادرة على تغییر مزاج الطالب أو إدراكھ أو سلوكھ أو حكمھ ، بخالف مسكنات األلم واألدویة المستخدمة بشكل صحی

وصفة طبیة واألدویة الموصوفة من قبل مقدم رعایة صحیة مرخص لطالب فردي. یجب أن تفي جمیع األدویة المستخدمة في المدرسة  
 .P-3416و   3416بمتطلبات سیاسة وإجراءات المجلس 

 
 

والماریجوانا و / أو أي مواد أخرى مشار إلیھا ھنا ، عندما یتم تحدید أن الطالب قد انتھك أي قاعدة مدرسیة فیما یتعلق بالمخدرات والكحول 
التعلیق أو الطرد بسبب سوء    -وسیتم إخطار الوالد (الوالدین) أو الوصي (األوصیاء) وسیتم إخطار الطالب بأن المدرسة تفرض فترة طویلة

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

 
ة.  إذا كان تقییم وعالج المخدرات والكحول شرطًا لعودة الطالب إلى المدرسة قبل نھایة االستبعاد ، فسیقوم المسؤول بمراجعة عملیة اإلحال

ولي األمر / الوصي على الطالب ، قائمة بالموارد لالستشارة. (سیاسة مجلس یجب أن توفر المنطقة التعل یمیة ، بناءً على طلب من الطالب أو 
 ).3442اإلدارة 

 
 

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

 تزویر األوقات والتواریخ والدرجات والعناوین أو غیرھا من البیانات التعلیمیة أو الشخصیة.
 

 
ل أو ممتلكات عن طریق العنف أو التھدید ، أو عن طریق إجبار شخص ما على فعل شيء الحصول على أموااالبتزاز ، واالبتزاز باإلكراه:  

 ضد إرادة الطالب بالقوة أو التھدید.
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

أو مدرسة بدیلة إذا كان الطالب عضًوا في عصابة ومنخرط عن قد یتم إیقاف أو طرد الطالب الملتحق بمدرسة عامة    نشاط جماعي (عصابة ):
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علم في نشاط عصابة على أرض المدرسة. "العصابة" ھي مجموعة: (أ) تتكون من ثالثة أشخاص أو أكثر ؛ (ب) لدیھ قیادة محددة ؛ و (ج) 
یشمل نشاط  RCW 28A.600.455یتآمر بشكل منتظم ویعمل بشكل متضافر بشكل مستمر ألغراض إجرامیة على النحو المحدد في    .

العصابات ، على سبیل المثال ال الحصر ، المالبس والشعارات ذات الصلة بالعصابات ؛ تحدید الذات على أنھا مرتبطة بالعصابة ؛ وضع  
 المالحظة الطوعیة.العالمات ، وعالمات العصابات ، واللغة ؛ الترویج و / أو التجنید ؛ إظھار االنتماء وأنشطة البدء والتخویف و / أو  

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

بالعرق أو اللون أو الدین ، لفظیًا أو فعًال جسدیًا ، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر ، ما یظھر أنھ مدفوع  -تلك التي یتم نقلھا إلكترونیًا  
یة أو  النسب ، أو األصل القومي ، أو الجنس ، أو التوجھ الجنسي ، بما في ذلك التعبیر أو الھویة الجنسیة ، أو ذوي االحتیاجات الخاصة العقل

 الجسدیة أو غیرھا من الخصائص الممیزة ، عندما یكون الفعل:
 

 یضر جسدیًا بالطالب أو یضر بممتلكاتھ ●
 

 تأثیر كبیر في التدخل في تعلیم الطالبلھ  ●
 

 شدیدة أو مستمرة أو منتشرة بحیث تخلق بیئة تعلیمیة مخیفة أو مھددة ●
 

 لھ تأثیر تعطیل كبیر للعملیة المنظمة للمدرسة ●
 
 

ثل العرق أو األصل  األفعال التي یتم فیھا اختیار الضحایا بناءً على خصائص م -) جرائم الكراھیة / خطاب الكراھیة  1قد تشمل األمثلة (
أي طریقة لالنضمام إلى  -) المعاكسات 2القومي أو العرق أو الجنس / الجنس أو الدین أو التوجھ الجنسي أو لذوي االحتیاجات الخاصة ؛ (

المضایقات   )3منظمة أو مجموعة طالبیة تسبب أو یحتمل أن تسبب خطًرا جسدیًا أو ضرًرا جسدیًا أو ضرًرا عقلیًا أو عاطفیًا خطیًرا ؛ (
السلوك الكتابي أو الشفوي أو التصویري أو الجسدي المرتبط بالعرق أو اللون أو األصل القومي للفرد والذي یكون شدید الخطورة   -العنصریة  

اللفظي أو   المقدمات الجنسیة غیر المرغوب فیھا وطلبات الخدمات الجنسیة وغیرھا من السلوك -) التحرش الجنسي  4أو منتشًرا أو مستمًرا ؛ (
الجسدي الموجھ إلى شخص بسبب جنسھ. تتضمن أمثلة التحرش الجنسي ، على سبیل المثال ال الحصر: المضایقات اللفظیة غیر المرحب بھا 
ذات الطبیعة أو اإلساءة الجنسیة ؛ ضغط غیر مرغوب فیھ للنشاط الجنسي ؛ االتصال الجسدي غیر المرغوب فیھ بدافع جنسي أو غیر مناسب  

 لوك أو كلمات جنسیة غیر مرحب بھا ؛ سلوك غیر مرحب بھ الكلمات أو الرموز اللفظیة أو المكتوبة الموجھة للفرد بسبب الجنس.؛ س
 
 

 
 ).3216و   3214و   2020انظر التنمر والبذاءة / أو التخویف / التھدیدات (سیاسات مجلس اإلدارة  

 
 مخالفة للقانون.األفعال التي یتبین أنھا   النشاط غیر المشروع:

 
تلك السلوكیات غیر المناسبة أو غیر المناسبة لبیئة مدرسیة وتعوق الحقوق التعلیمیة لآلخرین في التعلم. االمثلھ تشمل؛    السلوك غیر الالئق:

، طرق على   على سبیل المثال ال الحصر ، العدوان الجسدي (الضرب والركل والدفع والبصق والعض) ؛ التعدي برمي أشیاء  (رمي ، كسر
) ؛  األشیاء) ؛ العدوان اللفظي (أي لغة لفظیة أو غیر لفظیة ، موجھة إلى شخص ما بطریقة تھدیدیة أو مؤذیة ، والتي قد تشمل إیماءات بذیئة

اسب للمدرسة أو  فیدیو / تسجیل شخص ما دون إذن ؛ االستخدام غیر المالئم للتكنولوجیا ، و / أو التعبیر الكتابي / الفني / الرسومي غیر المن
 قد یفي بتعریف المضایقة أو الترھیب أو التنمر.
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استخدام لغة بذیئة سواء لفظیة أو غیر لفظیة ، واألفعال المبتذلة ، والتعرض غیر الالئق و / أو العرض العام المفرط للمودة ؛   البذاءة :
مثلة ، على سبیل المثال ال الحصر ، إرسال محتوى جنسي أو  استخدام أي جھاز إلكتروني ألغراض غیر الئقة أو غیر قانونیة (تشمل األ

عاًما في   18مشاركة صور أو صور أو مقاطع فیدیو غیر الئقة). یعتبر الطالب الذین یمتلكون صوًرا غیر الئقة ألي شخص دون سن 
 حوزتھم مواد إباحیة متعلقة باألطفال متحرشا. انظر التحرش.

 
 

التدخل مع موظفي المدرسة في أداء واجباتھم. قد یشمل ذلك الفشل المتكرر في االمتثال أو اتباع الطلبات المعقولة   المدرسة:التدخل مع سلطات 
ي و / أو من قبل تطبیق القانون و / أو المعلمین و / أو الموظفین قد یشمل ذلك أیضًا ، على سبیل المثال ال الحصر ؛ عدم االمتثال و / أو التحد

 حترام و / أو اإلدالء ببیانات رسمیة كاذبة.عدم اال
 

 
 

تھدیدًا  1التھدیدات الضمنیة أو العلنیة بالعنف الجسدي. السلوك أو االتصال الذي (التخویف / والتھدید:  ) یھدف إلى أن یكون ضاًرا أو مھینًا أو 
 ظي بما في ذلك "المواقف". انظر التحرش والتنمر.) یُظھر العداء تجاه شخص أو أشخاص قد یشمل التواصل اللفظي وغیر اللف2جسدیًا و (

 
التدخل مع موظفي المدرسة من خالل تھدیدھم ، سواء بشكل علني أو ضمني ، أثناء أداء واجباتھم ، والتي قد تشمل  تخویف سلطات المدرسة: 

 التواصل اللفظي وغیر اللفظي بما في ذلك "المواقف".
 

راجع قسم "االستخدام المقبول ألنظمة المعلومات اإللكترونیة" من سیاسة  ألنظمة المعلومات اإللكترونیة:  االستخدام غیر المالئم / الضار 
 .2314P/   2314وإجراءات مجلس اإلدارة 

 
 

التسبب ، أو محاولة التسبب ، في إصابة جسدیة أو التصرف بطریقة یمكن أن تسبب إصابة جسدیة ألي  إصابة جسدیة / قتال / اعتداء: 
. وھذا یشمل ، على سبیل المثال ال الحصر: القتال ، والتحریض على القتال و / أو االعتداء ، و / أو تشجیع القتال بأي طریقة بما في  شخص 

سؤول / ذلك التجمع وتسجیل الفیدیو والتخطیط للقتال و / أو أن تكون مراقبًا راغبًا و / أو الفشل في الكشف عن المعرفة السابقة من معركة للم
 من ینوب عنھ. یتم تعریف االعتداء على أنھ معنى إلحاق ضرر جسدي كبیر.

 
 

 أخذ و / أو إزالة و / أو حیازة ممتلكات منطقة المدرسة أو ممتلكات اآلخرین دون إذن. السرقة:
 

یشمل التبغ ، على سبیل المثال ال vaping / juulingحیازة أو استخدام أو توزیع أو نیة بیع أو بیع منتجات التبغ / التدخین بكافة أنواعھ :  .
،    الحصر ، السجائر ، والسیجار ، والوالعات ، والشم ، والتبغ الذي یدخن ، والتبغ الذي ال یدخن ، والنیكوتین ، وأجھزة توصیل النیكوتین

و / أو أجھزة على غرار البودات.   e-cigarette، و   juul، و  vapingو   vapingوالسجائر اإللكترونیة و / أو ملحقات التبغ ، ومنتجات  
 ).4335(سیاسة مجلس اإلدارة 

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

تلكات منطقة المدرسة أو في األنشطة التي ترعاھا المدرسة ، دون أنظمة التسجیل (على سبیل المثال: اختراق جھاز الكمبیوتر). التواجد في مم
 إذن المسؤول ، أثناء التعلیق / الطرد من المدرسة و / أو انتھاك أمر عدم التعدي على ممتلكات الغیر.

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

 المصادر اإلعالمیة.
 

یُعد انتھاكًا لسیاسة المنطقة وقانون الوالیة ألي شخص یحمل سالًحا ناریًا أو سالًحا خطیًرا في مباني المدرسة أو وسائل  األسلحة الخطرة:
مدرسیة ما لم یصرح بذلك قانون الوالیة على وجھ النقل التي توفرھا المدرسة أو مناطق المرافق األخرى المستخدمة حصریًا لألنشطة ال

یمتلك ، مباني مدرسة ابتدائیة أو ثانویة عامة أو خاصة ،   RCW  9.41.280التحدید. وفقًا لـ  ، من غیر القانوني ألي شخص أن یتابع ، أو 
 س العامة أو الخاصة:أو وسائل نقل توفرھا المدرسة ، أو مناطق من المرافق أثناء استخدامھا حصریًا من قبل المدار
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 أي سالح ناري. ●
یُعرف عموًما باسم "عصي   ● " ، ویتكون من طولین أو أكثر من الخشب أو المعدن أو البالستیك أو مادة مشابھة  nun-chu-kaأي جھاز 

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

 جانب.
 

بیلیھ أو مقذوف آخر عن طریق تفریغ الھواء  BBأي مسدس ھواء ، بما في ذلك أي مسدس ھوائي أو بندقیة ھوائیة ، مصمم لدفع   ● أو 
 المضغوط أو ثاني أكسید الكربون أو أي غاز آخر.

ل كسالح والذي یُعرف عموًما بمسدس الصعق ، بما في ذلك مسدس الصعق المقذوف الذي یقوم أي جھاز محمول یتم تصنیعھ لیعم ●
بإطالق مجسات سلكیة متصلة بالجھاز الذي ینبعث منھ شحنة كھربائیة مصممة إلعطاء شخص أو حیوان طاقة كھربائیة الصدمة أو 

 الشحن أو االندفاع.
ینوى استخدا ●  مھا كسالح بقصد إصابة شخص بصدمة كھربائیة أو نبضة.أي جھاز أو شيء أو أداة تستخدم أو 
 األدوات التالیة: ●
 

o أي خنجر صغیر أو سالح طعن 
o أي سكین بشفرة أطول من ثالث بوصات ؛ 
o أي سكین بشفرة یتم تحریرھا تلقائیًا بواسطة آلیة نابضة أو أي جھاز میكانیكي آخر ؛ 
o  موضعھ بفعل قوة الجاذبیة أو الدفع أو الحركة إلى الخارج أو إلى األسفل أو أي سكین بھ نصل ینفتح أو یسقط أو یقذف إلى

 بالطرد المركزي ؛
o .أي ماكینة حالقة بشفرة غیر محمیة 

 
 أي طلقة متدلیة أو كیس رمل أو مضرب رمل. ●
 المفاصل المعدنیة. ●
 طلقة حبال. ●
 أي أنبوب معدني أو قضیب یستخدم أو ینوي استخدامھ كمضرب ( ھراوة ). ●
 أي متفجرات. ●
 أي سالح یحتوي على غازات سامة أو ضارة. ●
 أي أداة أو أداة لدیھا القدرة على إلحاق الضرر بالطریقة التي تستخدم بھا ، من المرجح أن تنتج أو قد تؤدي بسھولة ویسر إلى الموت. ●

 
 السیاسة:باإلضافة إلى ذلك ، تعتبر المنطقة التعلیمیة األسلحة التالیة انتھاكًا لھذه  

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

 بسھولة وبسرعة.
 

الطالب الذین ینتھكون ھذه السیاسة مذنبین بارتكاب جنحة فادحة. الطالب الذین ینتھكون ھذه السیاسة ، قد یشكلون أسبابًا للطرد. قد یكون  
 ستقوم سلطة المدرسة بإخطار  سلطة تطبیق القانون والوالدین / األوصیاء.

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

 RCWحدد في على أساس كل حالة على حدة. یجوز للمنطقة التعلیمیة أیضًا تعلیق أو طرد طالب لمدة تصل إلى عام واحد إذا تصرف الطالب بخبث (كما ھو م
9A.04.110.یبدو أنھ سالح ناري  ) وعرض جھاًزا 

 
 
 
 
 

 اءات االستئناف وإعادة القبول وإعادة االرتباط أثناء التعلیق أو الطردإجر
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 االستئناف وإعادة القبول وإعادة المشاركة

تعلیق / طرد ویمكن   یمكن للطالب / أولیاء األمور استئناف أي تعلیق أو طرد من المدرسة. یتم تحدید إجراءات التظلم والطعن في كل إشعار 
في إجراءات مجلس اإلدارة  ( ص العثور علیھا أیضًا   )3241 

 
 إعادة القبول

یمكن للطالب الذین تم تعلیقھم أو طردھم تقدیم طلب كتابي إلعادة القبول في المنطقة في أي وقت. إذا رغب الطالب في إعادة قبولھ في  
الذي یوصي بالقبول أو عدم القبول. إذا رغب الطالب الب بتقدیم طلب مكتوب إلى المدیر ، الط المدرسة التي تم إیقافھ / طرده منھا ، فسیقوم

 :بتقدیم طلب مكتوب إلى المشرف. یشمل التطبیق في االلتحاق بمدرسة أخرى ، فسیقوم
 

 أسباب رغبة الطالب في العودة ولماذا یجب النظر في الطلب ؛ ●
 أي دلیل یدعم الطلب ؛ و  ●
 الطالب.بیان داعم من الوالد أو غیره ممن قد ساعدوا  ●

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

 خطة إعادة االرتباط
  تتعاون المنطقة التعلیمیة مع الطالب وأولیاء األمور لتطویر خطة إعادة مشاركة حساسة ثقافیًا و متجاوبة ثقافیًا مصممة خصیصًا للظروف

ة للطالب لدعم الطالب في العودة إلى المدرسة بنجاح. عند تطویر خطة إعادة المشاركة ، یجب على المنطقة مراعاة ما یليالفردی   
 

 طبیعة وظروف الحادث الذي أدى إلى إیقاف الطالب أو طرده ؛ ●
 األسریة ، وموارد المجتمع ، وتوعیة المجتمع وأولیاء األمور ؛حسب االقتضاء ، التاریخ والسیاقات الثقافیة للطالب ، والمعاییر والقیم الثقافیة   ●
 تقصیر مدة تعلیق الطالب أو طرده ؛ ●
؛   تقدیم الدعم األكادیمي وغیر األكادیمي الذي یساعد في النجاح األكادیمي للطالب ویحافظ على مشاركة الطالب وعلى المسار الصحیح للتخرج ●

 و 
 المدرسة في اتخاذ إجراءات لتصحیح الظروف التي أدت إلى التعلیق أو الطرد ومنع تكرار ظروف مماثلة.دعم والدي الطالب أو موظفي  

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

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

 استثناءات لحمایة الضحایا
نة على  قد تمنع المقاطعة طالبًا من العودة إلى اإلعداد التعلیمي العادي للطالب بعد تاریخ انتھاء التعلیق أو الطرد لحمایة ضحایا جرائم معی

 النحو التالي
 

) ، عندما یكون النشاط موجھًا نحو المعلم ، ال یجوز تعیینھ في  RCW 28A.600.460  )2بموجب  الطالب الذي یرتكب مخالفة   ●
 الفصل الدراسي لھذا المعلم طوال مدة حضور الطالب في تلك المدرسة أو أي مدرسة أخرى تم تعیین المعلم فیھا ؛

ب آخر ، قد یتم إبعاده من الفصل الدراسي  ) ، عند توجیھھ نحو طالRCW 28A.600.460  )3الطالب الذي یرتكب جریمة بموجب   ●
 للضحیة طوال مدة حضور الطالب في تلك المدرسة أو أي مدرسة أخرى تم تسجیل الضحیة فیھا.
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 عدم التمییز
 

 3210سیاسة مجلس اإلدارة   -عدم التمییز  
 
 

جوانب البرنامج األكادیمي واألنشطة بغض النظر عن یجب أن توفر المقاطعة فرصًا تعلیمیة متساویة ومعاملة لجمیع الطالب في جمیع  
 العرق أو الدین أو العقیدة أو اللون أو األصل القومي أو العمر أو المحاربین القدامى أو الوضع العسكري أو الجنس أو التوجھ الجنسي ،

الجسدیة أو الحسیة أو العقلیة غیر المرتبطة  بما في ذلك التعبیر الجنسي أو الھویة أو الحالة االجتماعیة أو ذوي االحتیاجات الخاصة  
بالبرنامج أو استخدام دلیل كلب مدرب أو حیوان خدمة من قبل شخص من ذوي االحتیاجات الخاصة. ستوفر المقاطعة وصوًال متساویًا 

من قانون   36وان  وجمیع مجموعات الشباب المعینة األخرى المدرجة في العن  Boy Scouts of Americaإلى المرافق المدرسیة لـ 
 الوالیات المتحدة كمجتمع وطني. ستكون برامج المقاطعة خالیة من التحرش الجنسي.

 
 

 سیتم توفیر المساعدات والخدمات المساعدة عند الطلب لألفراد ذوي اإلحتیاجات الخاصة.
 

 
فیھ الكفایة أو مستمرة أو منتشرة بحیث تحد أو تنكر  السلوك ضد أي طالب یستند إلى إحدى الفئات المذكورة أعاله والتي تكون شدیدة بما 

قدرة الطالب على المشاركة أو االستفادة من عروض دورات المقاطعة ؛ لن یتم التسامح مع البرامج التعلیمیة أو أي نشاط. عندما یعرف  
ثت ، ستتخذ المقاطعة خطوات  موظف المقاطعة ، أو یجب أن یعرف بشكل معقول ، أن مثل ھذه المضایقات التمییزیة تحدث أو حد

 سریعة وفعالة محسوبة بشكل معقول إلنھاء المضایقة ومنع تكرارھا وعالج آثارھا.
 

سیتم تضمین بیان عدم التمییز في المقاطعة في جمیع اإلعالنات المكتوبة واإلشعارات ومواد التوظیف وطلبات التوظیف والمنشورات  
) إشعار أن المنطقة لن تمیز في أي برامج أو 1األمور أو الموظفین. یتضمن البیان ما یلي:   األخرى المتاحة لجمیع الطالب أو أولیاء

) االسم ومعلومات االتصال بمسؤول االمتثال للحقوق المدنیة في المقاطعة المعین  2أنشطة على أساس أي من الفئات المذكورة أعاله ؛ 
 Title IX complianceوضباط االمتثال   504االتصال لقسم المنطقة  ) أسماء ومعلومات 3لضمان االمتثال لھذه السیاسة ؛ و  

officers   . (یستخدم الباب التاسع لمنع التمییز في المؤسسات التعلیمیة التي تتلقى أمواالً فیدرالیة) 
 

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

 تتطلب مساعدة لغویة) ، وموظفي إجراءات الشكاوى المتعلقة بالتمییز في المنطقة.
 

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

 
 

سیقوم المشرف بتعیین موظف للعمل كمسؤول امتثال للحقوق المدنیة لھذه السیاسة. سیكون ضابط االمتثال مسؤوالً عن التحقیق في أي 
 اإلیجابي / كضابط االمتثال.  شكاوى تمییز یتم إرسالھا إلى المنطقة. یقوم المشرف بتعیین موظف للعمل

 
 

 
 إمكانیة الوصول

 
وذلك للحصول على   ADAتدرك المنطقة التعلیمیة احتیاجات الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة , كما معرف وفق القانون األمریكي لذوي االحتیاجات الخاصة  

 .ADAالفیدرالیة و الوالیة . سیقوم المشرف على تعیین أعضاء للعمل كمنسقین مع  كافة برامج المدرسة ومرافقھا . تمتثل المنطقة مع قوانین الحكومة  
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 P - 3210اإلجراءات   -عدم التمییز 
 
یمكن ألي شخص تقدیم شكوى ضد المقاطعة زاعًما أن المنطقة قد انتھكت قوانین مكافحة التمییز. تم تصمیم إجراء الشكوى ھذا لضمان أن  

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

) ، خدمة الحیوانات في المدارس (مجلس اإلدارة السیاسة  2150) ، البرنامج المشترك للمناھج الدراسیة (سیاسة المجلس 2140المجلس 
وتطویر المناھج واعتماد المواد التعلیمیة (سیاسة المجلس  3212  ). كما ھو مستخدم في ھذا اإلجراء:2120) 

 
 

A. فیما یتعلق باالنتھاكات المزعومة ألي والیة أو قوانین مكافحة التمییز  یعني الشكوى التي تم رفعھا من قبل المشتكي    التظلم
 الفیدرالیة.

 
B.   تعني تھمة مكتوبة تزعم أفعاًال أو ظروفًا أو ظروفًا معینة تنتھك قوانین مكافحة التمییز. الفترة الزمنیة لتقدیم الشكوى ھي  الشكوى

ذلك ، قد ال یتم فرض الموعد النھائي لتقدیم الشكوى إذا تم منع مقدم سنة واحدة من تاریخ حدوث الشكوى موضوع الشكوى. ومع 
) حجب  2) تحریفات محددة من قبل المقاطعة بأنھا قد حلت المشكلة التي تشكل أساس الشكوى ؛ أو 1الشكوى من التقدم بسبب:  

. یمكن تقدیم  WAC 392-190-005أو   WAC  392-190-065المعلومات التي كانت المنطقة مطالبة بتقدیمھا بموجب  
الشكاوى عن طریق البرید أو الفاكس أو البرید اإللكتروني أو التسلیم بالید إلى أي منطقة أو مدرسة أو إلى مسؤول االمتثال المحلي  
المسؤول عن التحقیق في شكاوى التمییز. أي موظف في المنطقة یتلقى شكوى تفي بھذه المعاییر سوف یخطر على الفور مسؤول 

 ل.االمتثا
 

C.   علیھ یعني الشخص المزعوم أنھ مسؤول أو الذي قد یكون مسؤوالً عن االنتھاك المزعوم في الشكوى.المدعى 
 

من ھذا اإلجراء ھو تأمین حل عادل لشكوى القانون على   الغرض األساسي  مبررة. تحقیقا لھذه الغایة ، سیتم اتخاذ خطوات محددة. یحظر 
إكراه أو التمییز ضد أي فرد بغرض التدخل في حقھم في تقدیم شكوى بموجب ھذه السیاسة واإلجراءات ومن المقاطعة تخویف أو تھدید أو 

 االنتقام من أي فرد لتقدیم مثل ھذه الشكوى
 

A.  عملیة غیر رسمیة للقرار 
 

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

 شكوى مكتوبة إلى مسؤول االمتثال.
 

 أثناء العملیة غیر الرسمیة ، یجب على المقاطعة إخطار مقدم الشكوى بحقھم في تقدیم شكوى رسمیة.
 

 
B. العملیة الرسمیة للحل 

 
 المستوى األول: تقدیم شكوى إلى المنطقة التعلیمیة

 
یجب أن تحدد الشكوى األفعال أو الظروف أو الظروف المحددة التي یُزعم أنھا انتھكت عند استالم شكوى ، سیوفر مسؤول االمتثال  

یوًما تقویمیًا. قد توافق منطقة   30بالتحقیق في االدعاءات في غضون للمشتكي نسخة من ھذا اإلجراء. سیقوم مسؤول االمتثال  
المدرسة والشاكي على حل الشكوى بدالً من التحقیق. یجب على الضابط تزوید المشرف بتقریر مكتوب كامل عن الشكوى ونتائج 

 التحقیق.
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یوًما   30مكتوب بأسرع ما یمكن ، ولكن في موعد ال یتجاوز سوف یستجیب المشرف أو من ینوب عنھ إلى مقدم الشكوى بقرار 

تقویمیًا بعد استالم الشكوى الخطیة ، ما لم یتفق مقدم الشكوى على خالف ذلك أو إذا كانت الظروف االستثنائیة المتعلقة بالشكوى  
الشكوى كتابیًا بسبب التمدید وتاریخ  تتطلب امتدادا للحد الزمني. في حالة الحاجة إلى التمدید ، ستقوم المقاطعة بإخطار مقدم

االستجابة المتوقع. في الوقت الذي ترد فیھ المقاطعة على مقدم الشكوى ، یجب على المقاطعة إرسال نسخة من الرد إلى مكتب  
 المشرف على التعلیمات العامة.

 
 

كانت المقاطعة قد فشلت في االمتثال لقوانین  ) ما إذا 2) ملخص لنتائج التحقیق؛  1سیتضمن قرار المشرف أو من ینوب عنھ ما یلي:  
) 4) إذا تم العثور على عدم االمتثال ، والتدابیر التصحیحیة التي تعتبرھا المنطقة ضروریة لتصحیح ذلك ؛  3مكافحة التمییز ؛ 

و من ینوب عنھ بلغة  إشعار بحق المشتكي في االستئناف أمام مجلس المدرسة ومعلومات التسجیل الالزمة. سیتم تقدیم رد المشرف أ
یمكن أن یفھمھا المشتكي وقد یحتاج إلى مساعدة لغویة للمشتكین ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة وفقًا للمادة السادسة من 

 .1964قانون الحقوق المدنیة لعام  
 

 
یوًما تقویمیًا بعد إرسال المشرف   30 یجب اتخاذ أي تدابیر تصحیحیة تعتبر ضروریة بأسرع ما یمكن ، ولكن في موعد ال یتجاوز

 بالبرید لرد كتابي للطرف الشاكي ما لم یوافق مقدم الشكوى على خالف ذلك.
 

 
 المستوى الثاني: التماس مجلس اإلدارة

 
 

إلى مجلس إذا لم یوافق مقدم الشكوى على القرار الكتابي الصادر عن المشرف أو من ینوب عنھ ، یجوز للمشتكي استئناف القرار 
) أیام تقویمیة بعد التاریخ 10إدارة المقاطعة عن طریق تقدیم إشعار كتابي باالستئناف إلى سكرتیر المجلس في غضون عشرة (

 الذي فیھ تلقى صاحب الشكوى الرد.
 

 
 

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

التي یراھا المجلس جوھریة وذات صلة. ما لم یتفق مقدم الشكوى على خالف ذلك ، سیصدر المجلس قراًرا كتابیًا في غضون  
) یوًما تقویمیًا بعد تقدیم إشعار االستئناف وتزوید المشتكي بنسخة من القرار. سیتم تقدیم قرار المجلس بلغة یمكن لمقدم 30ثالثین (

الشكوى فھمھا ، والتي قد تتطلب مساعدة لغویة للمشتكین ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة وفقًا للمادة السادسة من قانون 
یتضمن القرار إشعاًرا بحق المشتكي في االستئناف إلى مدیر التعلیمات العامة وسیحدد مكان تقدیم االستئناف وإلى  الحقوق المدنیة. س

 من یجب تقدیمھ. سترسل المقاطعة نسخة من قرار االستئناف إلى مكتب المشرف على التعلیمات العامة.
 
 
 
 
 

ت العامةالمستوى الثالث: تقدیم شكوى إلى مكتب المشرف على التعلیما  
 
 

تقدیم شكوى إلى مكتب المشرف على  إذا لم یوافق مقدم الشكوى على قرار مجلس اإلدارة ، أو إذا فشلت المقاطعة في االمتثال لھذا اإلجراء ، یجوز للمشتكي
 التعلیمات العامة
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) التقویمي الذي یلي التاریخ الذي 20العشرین (یجب استالم شكوى من قبل المشرف على التعلیمات العامة في أو قبل الیوم   .1
تلقى فیھ المشتكي إشعاًرا كتابیًا بقرار مجلس اإلدارة ، ما لم یمنح المشرف على التعلیمات العامة تمدیدًا نھائیًا موجھ. یمكن  

 تقدیم الشكاوى عن طریق البرید أو الفاكس أو البرید اإللكتروني أو التسلیم بالید.
 
) وصفًا ألفعال أو ظروف أو ظروف معینة یُزعم أنھا تنتھك قوانین مكافحة التمییز  1لشكوى مكتوبة وتتضمن:  یجب أن تكون ا .2

) اسم وعنوان المقاطعة موضوع الشكوى  3) االسم ومعلومات االتصال ، بما في ذلك عنوان مقدم الشكوى ؛ 2المعمول بھا ؛ 
) حل مقترح للشكوى أو اإلغاثة المطلوبة إذا كانت االدعاءات 5جد ؛  ) نسخة من شكوى المقاطعة وقرار االستئناف ، إن و 4؛ 

تخص طالبًا معینًا ، فیجب أن تتضمن الشكوى أیضًا اسم وعنوان الطالب أو ، في حالة وجود طفل أو شاب بال مأوى ، 
 معلومات االتصال.

 
في تحقیق ، والذي قد یشمل إجراء   ) الشروعOSPIعند استالم شكوى ، یجوز لمكتب المشرف على التعلیمات العامة ( .3

أیضًا بالتحقیق في قضایا إضافیة تتعلق بالشكوى التي لم یتم تضمینھا في الشكوى    OSPIمراجعة مستقلة في الموقع. قد یقوم 
طعة قد قراًرا مستقالً بشأن ما إذا كانت المقا  OSPIاألولیة أو االستئناف إلى المشرف أو مجلس اإلدارة. بعد التحقیق ، سیتخذ  

، وسیصدر قراًرا مكتوبًا إلى مقدم الشكوى 392190WACأو الفصل    RCW 28A.642.010فشلت في االمتثال لـ 
والمقاطعة الذي یعالج كل ادعاء في الشكوى وأي قضایا عدم امتثال أخرى تم تحدیدھا. سیتضمن القرار المكتوب اإلجراءات 

ال والوثائق التي یجب أن توفرھا المنطقة إلثبات أن اإلجراء التصحیحي  التصحیحیة التي تعتبر ضروریة لتصحیح عدم االمتث
 قد اكتمل.

  OSPIفي القرار الكتابي ما لم تمنح    OSPIیجب إكمال جمیع اإلجراءات التصحیحیة ضمن الجداول الزمنیة التي حددتھا  
ت بما في ذلك ، على سبیل المثال ال الحصر ،  إجراءا  OSPIتمدیدًا. إذا لم یتم تحقیق االمتثال في الوقت المناسب ، فقد تتخذ  

 إحالة المنطقة إلى الوكاالت الحكومیة أو الفیدرالیة المناسبة المخولة إصدار أمر االمتثال.
  OSPIیجوز حل الشكوى في أي وقت عندما توافق المنطقة طواعیة على حل الشكوى قبل االنتھاء من التحقیق. قد یوفر 

 طرق حل النزاعات لحل الشكوى .المساعدة الفنیة و 
 

 
 المستوى الرابع: جلسة استماع إداریة

 
یجوز لمقدم الشكوى أو المنطقة التعلیمیة التي ترغب في استئناف القرار الكتابي الصادر عن مكتب المشرف على التعلیمات العامة 

تقویمیًا بعد تاریخ استالم القرار الكتابي لھذا المكتب.  ) یوًما 30في غضون ثالثین (  OSPIتقدیم إشعار كتابي باالستئناف إلى 
 .RCW،  34.05جلسة استماع إداریة رسمیة وفقًا لقانون اإلجراءات اإلداریة ، الفصل    OSPIسیعقد  

 
 
 
 
 

C. وساطة 
، یجوز للمنطقة  392190075حتى    WAC  392-190-065في أي وقت أثناء إجراء شكوى التمییز المنصوص علیھا في 

التعلیمیة ، على نفقتھا الخاصة ، تقدیم الوساطة. قد یتفق مقدم الشكوى والمقاطعة على تمدید المواعید النھائیة لعملیة شكوى التمییز  
 من أجل متابعة الوساطة.

 
توفیر كل من المدعي والمقاطعة فرصة لحل النزاعات والتوصل إلى اتفاق مقبول للطرفین من خالل   الغرض من الوساطة ھو 

استخدام وسیط محاید. یجب أن تكون الوساطة طوعیة وتتطلب االتفاق المتبادل بین الطرفین. یجوز ألي طرف إنھاؤھا في أي وقت 
 أثناء عملیة الوساطة. ال یجوز استخدامھ لرفض أو تأخیر حق مقدم الشكوى في االستفادة من إجراءات الشكوى.
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) أن یكون موظفًا في أي منطقة تعلیمیة أو مدرسة عامة أو  1وسیط مؤھل وغیر متحیز ال یجوز لھ:  یجب إجراء الوساطة من قبل  

) لدیك تضارب شخصي أو  2وكالة عامة أو خاصة أخرى تقدم خدمات متعلقة بالتعلیم لطالب موضوع الشكوى یجري التوسط أو  
أو المدرسة المستقلة أو أي وكالة عامة أو خاصة أخرى لمجرد أنھ  مھني في المصالح. ال یعتبر الوسیط موظفًا في المنطقة التعلیمیة  

 یعمل كوسیط.
إذا توصل الطرفان إلى اتفاق من خالل الوساطة ، فیجوز لھما تنفیذ اتفاقیة ملزمة قانونًا تحدد القرار وتنص على أن جمیع  

أي شكوى الحقة ، وجلسة استماع قانونیة. أو  المناقشات التي حدثت أثناء الوساطة ستظل سریة وال یجوز استخدامھا كدلیل في
 دعوى مدنیة. یجب أن یتم التوقیع على االتفاقیة من قبل المشتكي وممثل المقاطعة الذي لدیھ سلطة إلزام المقاطعة.

 
D. حفظ السجالت 

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

 
 

 3211سیاسة المجلس  -المدارس الشاملة للجنسین  
 

الجنسیة أو التعبیر عن الجنس. تحقیقًا لھذه یؤمن المجلس بتعزیز بیئة تعلیمیة آمنة وخالیة من التمییز لجمیع الطالب ، بغض النظر عن الھویة  
سجالت  الغایة ، یقر مجلس اإلدارة بأھمیة اتباع نھج شامل تجاه الطالب المتحولین جنسیًا والطالب ( تحت مظلة الجنس الواسع ) فیما یتعلق بال

وغرفة خلع المالبس وإمكانیة الوصول إلیھا ، الرسمیة ، والمعلومات الصحیة والتعلیمیة السریة ، واالتصاالت ، واستخدام غرفة المرحاض  
 والریاضة والتربیة البدنیة ، وقواعد اللباس و األنشطة المدرسیة األخرى ، من أجل توفیر فرص متساویة للتعلم واإلنجاز لھؤالء الطالب.

 
 

ومحترم وشامل وسیتم تنفیذھا باالقتران مع  ھذه السیاسة ھي أحد مكونات مسؤولیة المنطقة إلنشاء والحفاظ على مجتمع تعلم آمن ومدني 
التدریب الشامل للموظفین والمتطوعین. یتم تضمین متطلبات التدریب الخاصة في اإلجراء المصاحب. سیقوم المشرف بتعیین جھة اتصال  

مات االتصال الخاصة بمسؤول  أساسیة لتلقي نسخ من جمیع الشكاوى الرسمیة وغیر الرسمیة وضمان تنفیذ السیاسة. سیتم ارسال االسم ومعلو 
االمتثال في جمیع أنحاء المنطقة. یشارك ضابط االمتثال في المنطقة في فرصة تدریب إلزامیة واحدة على األقل یقدمھا مكتب المشرف على  

 ).OSPIالتعلیم العام (
 

 

یة وقوانین الوالیة والفیدرالیة المتعلقة بالمضایقة  ستدعم ھذه السیاسة وإجراءاتھا ھذا الجھد من خالل تسھیل امتثال المنطقة للقوانین المحل
 والترھیب والتسلط والتمییز.

 
 
 

 3212سیاسة المجلس   -حیوانات الخدمة  
 

الفیدرالیة وقانون ین تقر المقاطعة بمسؤولیتھا عن السماح للطالب و / أو البالغین ذوي اإلحتیاجات الخاصة برفقة "حیوان الخدمة" كما ھو مطلوب بموجب القوان
واألنشطة    والیة واشنطن ضد التمییز. تحكم ھذه السیاسة وجود حیوانات الخدمة في المدارس ، وفي ممتلكات المدرسة ، بما في ذلك الحافالت المدرسیة

 المدرسیة.
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أداء مھام لصالح فرد من ذوي االحتیاجات  "حیوان الخدمة" یعني أي كلب أو حصان صغیر یتم تدریبھ بشكل فردي على القیام بعمل أو 
نفسیة أو ذھنیة أو عقلیة أخرى. یجب أن یرتبط العمل أو المھام التي یؤدیھا حیوان الخدمة ارتبا طًا الخاصة، بما في ذلك جسدیة أو حسیة أو 

 مباشًرا باالحتیاجات الخاصة  للفرد.
 

 ر ، ما یلي:تتضمن أمثلة العمل أو المھام ، على سبیل المثال ال الحص
 

 مساعدة المكفوفین أو ضعاف البصر في التنقل والمھام األخرى ، ●
 تنبیھ األفراد الصم أو ضعاف السمع إلى وجود أشخاص أو أصوات ، ●
 توفیر الحمایة الالعنفیة أو أعمال اإلنقاذ ، ●
 سحب كرسي متحرك ●
 مساعدة الفرد أثناء نوبة الصرع   ●
 الحساسیة ،تنبیھ الفرد إلى وجود مسببات   ●
 استرجاع العناصر ، مثل األدویة أو الھاتف ، ●
 تقدیم الدعم الجسدي والمساعدة في تحقیق التوازن واالستقرار لألفراد ذوي االحتیاجات  الحركیة ●
 مساعدة األشخاص الذین یعانون من احتیاجات نفسیة وعصبیة من خالل منع أو مقاطعة السلوكیات االندفاعیة أو الھدَّامة. ●

 
 ال تشكل اآلثار الرادعة لوجود الحیوان وتقدیم الدعم العاطفي أو الرفاھیة أو الراحة أو الرفقة عمًال أو مھاًما.

 
مة  یعتبر تشویھ حیوان كحیوان خدمة انتھاكًا مدنیًا. یجب على ولي أمر / ولي أمر الطالب الذي یعتقد أن الطالب بحاجة إلى إحضار حیوان خد

أو مدیر التربیة الخاصة ، حسب   504ب كتابي إلى مدیر المبنى. سیحدد مدیر المدرسة ، بالتشاور مع منسق القسم إلى المدرسة تقدیم طل
ة  االقتضاء ، وبما یتفق مع اإلجراءات الموضوعة ھنا ، ما إذا كان سیسمح أو یقید استخدام حیوان الخدمة في المدرسة ، في ممتلكات المدرس

 أو في األنشطة المدرسیة
 على المشرف اعتماد إجراءات لتنفیذ ھذه السیاسة.یجب  

 

 3214 -سیاسة مجلس اإلدارة  -التحرش الجنسي / الطالب  
 

 بیان السیاسة
بتوفیر بیئة تعلیمیة إیجابیة ومنتجة خالیة من التحرش الجنسي. یمتد ھذا االلتزام إلى جمیع الطالب المشاركین في  تلتزم دائرة مدارس مكلتیو 

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

 
 

بطالبھا ، سواء ارتكبھا موظف دائم أو بدیل ، أو مقاول ، أو ولي أمر ، أو متطوع ، أو بائع ، أو طالب آخر أو  تحظر المقاطعة التحرش 
 عضو مجلس إدارة. لن تتسامح المقاطعة مع التحرش الجنسي بین أفراد من نفس الجنس أو الجنس اآلخر ألنھ یقوض سالمة البیئة التعلیمیة.

 
 تعریفات

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

ب أو البالغین وسیتم التحقیق فیھ من قبل  من شخص بالغ إلى طالب أو طالب إلى طالب أو یمكن أن یتم تنفیذه بواسطة مجموعة من الطال
وم جزءًا من طاقم المدرسة أو ھیئة الطالب. تحظر المقاطعة التحرش الجنسي بالطالب من قبل  المنطقة حتى لو لم یكن المتحرش المزع

مل  الطالب اآلخرین أو الموظفین أو األطراف الثالثة المشاركة في أنشطة منطقة المدرسة. بموجب القانون الفیدرالي وقانون الوالیة ، قد یش
  مصطلح "التحرش الجنسي" ما یلي
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 العنف الجنسي ؛أعمال   ●
السلوك الجنسي أو الموجھ نحو النوع االجتماعي أو االتصال غیر المرغوب فیھ الذي یتعارض مع األداء التعلیمي للفرد أو یخلق   ●

 بیئة مخیفة أو معادیة أو مسیئة ؛
 مغامرات جنسیة غیر مرحب بھا ؛ ●
 طلبات غیر مرحب بھا للحصول على خدمات جنسیة ؛ ●
 الجنسیة عندما یكون الخضوع شرطًا معلنًا أو ضمنیًا للحصول على منفعة تعلیمیة ؛المطالب   ●
 المطالب الجنسیة حیث یكون الخضوع أو الرفض عامالً في قرار أكادیمي أو قرار آخر متعلق بالمدرسة یؤثر على الفرد. ●

 
یكفي للتدخل أو الحد من قدرة الطالب على المشاركة أو االستفادة من تم إنشاء "بیئة معادیة" للطالب عندما یكون التحرش الجنسي خطیًرا بما  

برنامج المدرسة. كلما كان السلوك أكثر شدة ، قلت الحاجة إلى إظھار سلسلة متكررة من الحوادث. في الواقع ، قد یؤدي حادث تحرش جنسي  
 و فظیعًا بدرجة كافیة.منفرد أو منعزل إلى خلق بیئة معادیة إذا كان الحادث خطیًرا أو عنیفًا أ

 
 التحقیق والرد

 
إذا كانت المنطقة تعلم ، أو یجب أن تعلم بشكل معقول ، أن التحرش الجنسي قد خلق بیئة معادیة ، فسوف تحقق على الفور لتحدید ما حدث  

المقاطعة خطوات سریعة وفعالة   وتتخذ الخطوات المناسبة لحل الموقف. إذا كشف التحقیق أن التحرش الجنسي قد خلق بیئة معادیة ، ستتخذ
محسوبة بشكل معقول إلنھاء التحرش الجنسي ، والقضاء على البیئة المعادیة ، ومنع تكراره ، ومعالجة آثاره ، حسب االقتضاء. ستتخذ  

نسي التي تسترعي  المقاطعة إجراءات فوریة ومنصفة وعالجیة في نطاق سلطتھا بشأن التقاریر والشكاوى والتظلمات التي تدعي التحرش الج
ي  انتباه المقاطعة ، سواء بشكل رسمي أو غیر رسمي. ستتخذ المقاطعة ھذه الخطوات في كل مرة یتم فیھا لفت انتباه المنطقة إلى شكوى ، تدع

 التحرش الجنسي ، سواء بشكل رسمي أو غیر رسمي.
 

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

تنفیذ القانون أو خدمات حمایة الطفل. بغض النظر عما إذا تم اإلبالغ عن سوء السلوك إلى سلطات تنفیذ القانون ، سیقوم موظفو المدرسة  
موقف ، إلى الحد الذي ال یتعارض فیھ ھذا التحقیق مع التحقیق الجنائي  بالتحقیق على الفور لتحدید ما حدث واتخاذ الخطوات المناسبة لحل ال

 الجاري. ال یعفي التحقیق الجنائي المقاطعة من التزامھا المستقل بالتحقیق في حاالت التحرش الجنسي وحلھا.
 

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

 المدرسیة سیكون لھ حق الوصول إلى ممتلكات المدرسة وأنشطتھا ، مقیدًا ، حسب االقتضاء.
 
 

 ةاالنتقام واالتھامات الباطل
 
 

تحظر المقاطعة أي انتقام صریح أو خفي ضد أي طالب ألنھ قدم تقریًرا عن تحرش جنسي مزعوم ، أو ضد أي طالب تم استدعاؤه أو سیتم  
 استدعاؤه لإلدالء بشھادتھ أو المساعدة أو المشاركة في التحقیق في تقریر.

 
أشكال التخویف أو االنتقام أو الضغط المعاكس. االنتقام ھو انتھاك للقوانین واللوائح یشمل االنتقام ، على سبیل المثال ال الحصر ، أي شكل من 

 الفیدرالیة وقوانین الوالیات التي تحظر التحرش.
 

 تھمتشیر التھم الكاذبة والعبثیة إلى الحاالت التي یستخدم فیھا المشتكي شكوى مضایقة لتحقیق ھدف آخر غیر إیقاف التحرش. وال یشیر إلى ال
ى اتخاذ الموجھة بحسن نیة والتي ال یمكن إثباتھا. نظًرا لخطورة العواقب على المتھم ، فإن أي شكوى یتبین بعد التحقیق أنھا ملفقة ، ستؤدي إل

 إجراءات تأدیبیة.
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 مسؤولیات الموظفین

 
الشكاوى أو تقاریر التحرش الجنسي. ستشمل اإلجراءات  سیقوم المشرف بوضع وتنفیذ إجراءات رسمیة وغیر رسمیة لتلقي والتحقیق وحل  

 جداول زمنیة معقولة وسریعة وتحدد مسؤولیات الموظفین بموجب ھذه السیاسة.
 

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

االمتثال للحقوق المدنیة أو عنوان القسم التاسع. یتحمل جمیع الموظفین أیضًا مسؤولیة توجیھ المشتكین إلى عملیة تقدیم الشكاوى  إبالغ منسق  
 الرسمیة.

 
المتعلقة   رستتم إحالة تقاریر التمییز والمضایقات التمییزیة إلى منسق االمتثال للحقوق المدنیة / الباب التاسع في المنطقة. ستتم إحالة التقاری

 في المنطقة.  504بالتمییز أو مضایقة ذوي االحتیاجات الخاصة  إلى منسق القسم  
 

تقدیم توصیة للتوظیف موظف أو مقاول أو وكیل یعرف  ال یجوز لموظفي المنطقة / المدرسة ، بما في ذلك الموظفین والمقاولین والوكالء 
المنطقة / المدرسة أو لدیھ سبب محتمل لالعتقاد ، تورط في سلوك جنسي مع طالب أو المنطقة / المدرسة أو الفرد الذي یتصرف نیابة عن  

 قاصر في انتھاك للقانون.
 
 

 اإلخطار والتدریب
 

علق  سیقوم المشرف بتطویر إجراءات لتوفیر المعلومات المناسبة للعمر والتعلیم لموظفي المنطقة والطالب وأولیاء األمور والمتطوعین فیما یت
سیاسة واالعتراف بالتحرش الجنسي والحد منھ. كحد أدنى ، سیتم إدراج التعرف على التحرش الجنسي والحد  منھ وعناصر ھذه بھذه ال

السیاسة في توجیھ الموظفین والطالب والمتطوعین المنتظم. سیتم نشر ھذه السیاسة واإلجراء ، الذي یتضمن عملیة تقدیم الشكاوى ، في كل  
سیتم توضیح المعلومات المتعلقة بالسیاسة واإلجراءات مبنى مقاطعة في مكان  متاح للموظفین والطالب وأولیاء األمور والمتطوعین والزوار. 

بشكل واضح ونشرھا بشكل واضح في كل مبنى مدرسي ، وسیتم توفیرھا لكل موظف وإعادة إنتاجھا في دلیل كل طالب و موظف ومتطوع 
ف العنوان التاسع في المنطقة وتوفر معلومات االتصال ، بما في ذلك عنوان البرید اإللكتروني  وولي األمر. ستحدد ھذه اإلشعارات موظ

 للضابط.
 
 

 
 المراجعة الداخلیة

 
 

رف  یتعین على موظف الباب التاسع إجراء مراجعة سنویة الستخدام وتنفیذ ھذه السیاسة لمراجعة فعالیتھا. سیتم إرسال ھذه المراجعة إلى المش
 من ینوب عنھ. یجب أن یوصي موظف الباب التاسع بأي تغییرات في سیاسة المنطقة و / أو اإلجراءات إلى المشرف.و / أو 

 
 
 یخول مجلس اإلدارة بموجبھ المشرف لتطویر وتنفیذ إجراءات لھذه السیاسة.            

 
 P -  3214اإلجراءات  -التحرش الجنسي / الطالب  

 
، بما في ذلك عملیة تحقیق سریع وشامل ومنصف في مزاعم التحرش الجنسي والحاجة  3214متطلبات السیاسة  یھدف اإلجراء إلى تحدید  

تبین أن التحرش الجنسي قد خلق بیئة معادیة ، یجب على الموظفین اتخاذ إجراءات  إلى اتخاذ الخطوات المناسبة لحل مثل ھذه المواقف. إذا 
 رھا ومعالجة آثارھا.فوریة للقضاء على المضایقات ومنع تكرا
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ینطبق ھذا اإلجراء على التحرش الجنسي (بما في ذلك العنف الجنسي) الذي یستھدف الطالب من قبل الطالب اآلخرین أو الموظفین أو 

للمضایقات خارج الحرم الجامعي في األطراف الثالثة المشاركة في أنشطة منطقة المدرسة. نظًرا ألن الطالب یمكنھم تجربة اآلثار المستمرة  
الجامعي.  البیئة التعلیمیة ، ستأخذ المنطقة بعین االعتبار آثار السلوك خارج الحرم الجامعي عند تقییم ما إذا كانت ھناك بیئة معادیة في الحرم

والفصل    28A.640 ، RCWوالفصل ،    1972من تعدیالت التعلیم لعام  9تتمتع المنطقة بسلطة قضائیة على ھذه الشكاوى وفقًا للمادة  
392-190  WAC. 

 منسق اللقب التاسع ، والمحقق ، وصانع القرار

 الضابط المسؤول عن مراقبة وتنفیذ امتثال المقاطعة لقوانین الوالیة والقوانین الفیدرالیة التي تحظر التمییز على أساس الجنس ،

منسق الباب التاسع" لتنسیق جھود االمتثال للوائح الخاصة بالتمییز على أساس الجنس على مستوى  ستعین المقاطعة وتفوض موظفًا واحدًا للعمل كـ "
المشرف أو  الوالیة والفیدرالیة. سیكون صانع القرار الذي یصل إلى القرار النھائي للمسؤولیة عن التحرش الجنسي المزعوم بموجب القانون التاسع ھو 

 ع القرار ھو نفس الشخص الذي یعمل كمنسق بموجب الباب التاسع أو المحقق في شكوى الباب التاسع.من ینوب عنھ. ال یمكن أن یكون صان

عة ؛ في یجب أن یكون اسم منسق العنوان التاسع والمسمى الوظیفي وعنوان المكتب ورقم الھاتف وعنوان البرید اإللكتروني متاًحا على موقع المقاط
 یرھا للموظفین والطالب وأولیاء األمور ؛ وفي بیان عدم التمییز في المقاطعة.الكتیبات / الكتالوجات التي یتم توف

تم اإلبالغ  یجب أال یكون ھناك تضارب في المصالح أو تحیز ضد أو ضد الفرد (األفراد) الذي قدم الشكوى ["المشتكي ( ق) "] أو الفرد (األفراد) الذي
یلي: عن ارتكاب السلوك یمكن أن یشكل تحرشًا جنسیًا ["  المدعى علیھ (المدعى علیھم) "] بشكل عام أو فردي ، ویجب أن یتلقوا تدریبًا على ما 

 

 تعریف التحرش الجنسي بموجب الباب التاسع وقانون الوالیة ؛ ●
 نطاق البرنامج التعلیمي للمنطقة أو النشاط ؛ ●
 كیفیة إجراء التحقیق وعملیة التظلم وعملیة التسویة غیر الرسمیة ؛ ●
 بنزاھة ؛  كیف تخدم ●
 ؛ و   WAC 392-190مسؤولیاتھم وفقًا لـ  ●
كیفیة رفع مستوى الوعي والقضاء على التحیز القائم على الجنس أو العرق أو العقیدة أو الدین أو اللون أو األصل القومي أو المحاربین   ●

أي إحتیاجات حسیة أو عقلیة أو جسدیة ، أو   القدامى أو الوضع العسكري أو التوجھ الجنسي أو التعبیر الجنسي أو الھویة الجنسیة أو وجود
 استخدام مرشد كلب مدرب أو حیوان خدمة.

 یجب أن یتلقى محققو المنطقة أیضًا تدریبًا على القضایا ذات الصلة إلنشاء تقریر استقصائي یلخص األدلة ذات الصلة بشكل عادل.

نیة یتم استخدامھا أثناء جلسات االستماع إذا كانت المنطقة توفر جلسة استماع ، وعلى یجب أن یتلقى صانعو القرار في المنطقة أیضًا تدریبًا على أي تق
لسابق. لیست  القضایا ذات الصلة باألسئلة واألدلة ، بما في ذلك مطلب طرح األسئلة واألدلة حول االستعداد الجنسي لمقدم الشكوى أو السلوك الجنسي ا

) یتم عرض األسئلة  2لة واألدلة إلثبات أن شخصًا آخر غیر المدعى علیھ قد ارتكب السلوك المزعوم أو  ) یتم تقدیم مثل ھذه األسئ1ذات صلة مالم 
 واألدلة المتعلقة بحوادث محددة للسلوك الجنسي السابق للمشتكي فیما یتعلق بالمدعى علیھ إلثبات الموافقة.
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تاسع والمحققین وصانعي القرار وأي شخص یسھل عملیة تسویة غیر رسمیة على  یجب أال تعتمد أي مواد تدریبیة مستخدمة لتدریب منسقي الباب ال
غیر   الصور النمطیة للجنس ویجب أن تعزز التحقیقات المحایدة والفصل في الشكاوى. یتعین على المقاطعة االحتفاظ لمدة سبع سنوات سجالت أي حل

التاسع ، والمحققین ، وصانعي القرار ، وأي شخص یسھل عملیة حل غیر رسمیة ،  رسمي والنتیجة ؛ وجمیع المواد المستخدمة لتدریب منسقي الباب  
 وإتاحة ھذه المواد على موقع المقاطعة.

 

 إشعار بسیاسة وإجراءات التحرش الجنسي

 

واضح في جمیع  ستكون المعلومات المتعلقة بسیاسة التحرش الجنسي في المقاطعة وإجراءات الشكوى مفھومة بسھولة ویتم نشرھا بشكل   ●
 أنحاء كل مبنى مدرسي ، وسیتم تضمینھا في دلیل كل طالب وموظف ومتطوع وأولیاء األمور.

 
، ستقدم المقاطعة إشعاًرا سنویًا للموظفین بأن الشكاوى وفقًا لھذا   3214باإلضافة إلى نشر وإدراج ھذا اإلجراء وسیاسة مجلس اإلدارة   ●

 Sharon Dr, Everett Wa  ۹٤۰۱  98204اإلجراء قد یتم تقدیمھا على العنوان  

  

 

 الرد على إشعار التحرش الجنسي

وھذا   المقاطعة فى حالھ إشعار ومطلوب منھا اتخاذ إجراء عندما یعلم أي موظف ، أو في ممارسة العنایة المعقولة ، حول التحرش الجنسي المحتمل
 یشمل التقاریر الرسمیة وغیر الرسمیة المقدمة إلى أي موظف.

وم ، إشعار التحرش الجنسي المحتمل ، سیقوم الموظفون دائًما بإخطار منسق الباب التاسع. باإلضافة إلى ذلك ، في حالة حدوث اعتداء جنسي مزععند  
بإبالغ سلطات إنفاذ القانون وإخطار الطالب (الطالب) المستھدفین وأولیاء أمورھم / أولیاء أمورھم بحقھم في تقدیم    یقوم مدیر المدرسة على الفور 

 شكوى جنائیة وشكوى تحرش جنسي في وقت واحد.

والنظر في  بمجرد إشعار المقاطعة بالتحرش الجنسي المحتمل ، سیتصل منسق الباب التاسع على الفور بالمشتكي لمناقشة مدى توفر التدابیر الداعمة ، 
بدون تقدیم شكوى رسمیة ، وشرح للمشتكي عملیة تقدیم  رغبات المشتكي فیما یتعلق بالتدابیر الداعمة ، وإبالغ مقدم الشكوى بتوافر  تدابیر داعمة مع أو 

صةً عندما شكوى رسمیة. باإلضافة إلى ذلك ، سیبلغ الموظفون أیضًا مشرفًا مناسبًا أو موظفًا محترفًا عندما یتلقون شكاوى من التحرش الجنسي ، خا
 سیم.تكون الشكوى خارج نطاق تدریبھم لحل أو مزاعم سوء سلوك ج

داعمة  یجب تقدیم تدابیر داعمة لمقدم الشكوى ، قبل أو بعد تقدیم شكوى رسمیة ، أو في حالة عدم تقدیم شكوى رسمیة. یمكن أیضًا توفیر تدابیر  
رسوم للمشتكي   للمستجیب. التدابیر الداعمة ھي خدمات فردیة غیر تأدیبیة وغیر عقابیة تُقدم حسب االقتضاء ، ومتاحة بشكل معقول ، وبدون رسوم أو 

رف اآلخر أو المدعى علیھ. یجب تصمیم التدابیر الداعمة الستعادة أو الحفاظ على الوصول إلى برنامج أو نشاط التعلیم في المقاطعة دون تحمیل الط
 أعباء غیر معقولة.

 قد تشمل التدابیر الداعمة:

 رحب بھ أو مسيء أو غیر مناسب ، إما كتابةً أو وجھاً لوجھ ؛فرصة لمقدم الشكوى لیشرح للمتحرش المزعوم أن سلوكھ أو سلوكھا غیر م ●
 تصریح من أحد الموظفین إلى المتحرش المزعوم بأن السلوك المزعوم غیر مناسب ویمكن أن یؤدي إلى تأدیب إذا ثبتت أو تكررت ؛ ●
 المشتكي ؛بیان عام من مسؤول في مبنى یراجع سیاسة التحرش الجنسي في المنطقة دون تحدید ھویة   ●
 تطویر خطة السالمة. ●
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 تعدیالت على جداول العمل أو الفصول الدراسیة ؛ ●
 
 
 
 

 القیود المتبادلة على االتصال بین الطرفین ؛ ●
 زیادة األمن والمراقبة في مناطق معینة من الحرم الجامعي أو مبنى المدرسة ، أو  ●
 توفیر تدریب الموظفین و / أو الطالب. ●

التحرش الجنسي ، ستتخذ المقاطعة إجراءً سریعًا ومناسبًا للتحقیق في وتنفیذ خطوات فعالة محسوبة بشكل معقول إلنھاء التحرش ، استجابةً إلشعار 
 والقضاء على البیئة المعادیة ، ومنع تكراره ، وعند االقتضاء ، معالجة آثاره

أي مشاكل الحقة. باإلضافة إلى ذلك ، ستجري المنطقة استفسارات متابعة  ستبلغ المقاطعة مقدم الشكوى ووالدھم / ولي أمرھم بكیفیة اإلبالغ عن  
ستتبع    لمعرفة ما إذا كانت ھناك أي حوادث جدیدة أو حاالت انتقام ، واالستجابة على الفور ومعالجة المشاكل المستمرة أو الجدیدة بشكل مناسب.

 ة والمشتكي.استفسارات المتابعة الجدول الزمني المتفق علیھ من قبل المنطق

اسع تقدیم  یمكن لمقدم الشكوى تقدیم شكوى رسمیة في أي وقت أثناء تلقیھ تدابیر داعمة. یجوز لمقدم الشكوى أو الوالد أو الوصي أو منسق الباب الت
نضباط بالنسبة للفرد  شكوى رسمیة ألنھم ، على سبیل المثال ، یشعرون أن الشكوى تحتاج إلى تحقیق أكثر شموالً أو قد یكون ھناك ما یبرر اال

 المزعوم تورطھ في سلوك تحرش جنسي.

ستحافظ مقاطعة على سریة أي تدابیر داعمة مقدمة إلى المدعي أو المدعى علیھ ، إلى الحد الذي ال یضعف الحفاظ على ھذه السریة من قدرة  ●
 المنطقة على توفیر التدابیر الداعمة.

 
ا للجاني المزعوم أو طلب عدم تحقیق المقاطعة أو السعي التخاذ إجراء ضد الجاني المزعوم ، إذا طلب المشتكي عدم الكشف عن اسمھ أو اسمھ ●

 فسیتم إرسال الطلب إلى منسق الباب التاسع للتقییم.
 

متابعة  یجب على منسق الباب التاسع إبالغ مقدم الشكوى بأن احترام الطلب قد یحد من قدرتھ على االستجابة الكاملة للحادث ، بما في ذلك  ●
 اإلجراءات التأدیبیة ضد الجاني المزعوم.

●  
إذا كان المشتكي ال یزال یطلب عدم الكشف عن اسمھ أو اسمھا للجاني المزعوم أو أن المقاطعة ال تحقق أو تسعى التخاذ إجراء ضد الجاني  ●

تمرار في تقدیم بیئة آمنة وغیر تمییزیة لجمیع الطالب  المزعوم ، فستحتاج المقاطعة إلى تحدید ما إذا كان یمكنھا تلبیة ھذا الطلب أم ال مع االس
والموظفین واألطراف الثالثة األخرى المشاركة في أنشطة المنطقة ، بما في ذلك الشخص الذي أبلغ عن التحرش الجنسي. على الرغم من أن 

اء الفردي بالتحرش الجنسي ، فإن المقاطعة ستستخدم  طلب المشتكي بحجب اسمھ أو اسمھا قد یحد من قدرة المقاطعة على االستجابة الكاملة لالدع
 وسائل مناسبة أخرى متاحة للتصدي للتحرش الجنسي.

 مقابلة األذى بمثلھ
 

یحظر الباب التاسع االنتقام من أي فرد یقدم شكوى بموجب ھذه القوانین أو یشارك في التحقیق في الشكوى. عند تقدیم شكوى رسمیة أو غیر  
الجنسي ، ستتخذ المقاطعة خطوات لوقف المزید من المضایقات ومنع أي انتقام ضد الشخص الذي قدم الشكوى ، أو كان    رسمیة بشأن التحرش

موضوع المضایقة ، أو ضد أولئك الذین قدموا المعلومات كشاھد. ستحقق المقاطعة في جمیع مزاعم االنتقام وتتخذ إجراءات ضد أولئك الذین  
 ثبت أنھم انتقموا.

 
 قدیم شكوى رسمیةعملیة ت

 
 

 تقدیم شكوى إلى المنطقة -المستوى األول 
 
 

تم استخدام عملیة الشكوى غیر الرسمیة.  یجوز ألي شخص تقدیم شكوى رسمیة من التحرش الجنسي ، حتى لو 
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 تقدیم شكوى
زعم أنھا حدثت وتشكل تحرشًا جنسیًا. یجوز ستكون جمیع الشكاوى الرسمیة مكتوبة تحدد األفعال أو الظروف أو الظروف المحددة التي یُ ●

لمنسق الباب التاسع صیاغة الشكوى بناءً على تقریر مقدم الشكوى لمراجعتھ والموافقة علیھ. قد یخلص منسق الباب التاسع أیضًا إلى أن 
 ي تقدیم شكوى رسمیة.المنطقة بحاجة إلى إجراء تحقیق بناءً على المعلومات التي بحوزتھ ، بغض النظر عن مصلحة المشتكي ف

 
الفترة الزمنیة لتقدیم الشكوى ھي سنة واحدة من تاریخ حدوث الشكوى موضوع الشكوى. ومع ذلك ، قد ال یتم فرض الموعد النھائي لتقدیم   ●

تم منع مقدم الشكوى من التقدم بسبب:   اس الشكوى ؛ أو ) تحریفات محددة من قبل المقاطعة بأنھا قد حلت المشكلة التي تشكل أس1الشكوى إذا 
 .WAC  392-190-005أو   WAC  392-190-065) حجب المعلومات التي كانت المنطقة مطالبة بتقدیمھا بموجب  2

اي موظف یمكن تقدیم الشكاوى عن طریق البرید , الفاكس , البرید االلكتروني أو التسلیم بالید الى منسق الباب التاسع فى المنطقة التعلیمیة .   ●
 بھذه المعاییر سوف یخبر المنسق على الفور .یتلقى شكوى تفي  

 
 

 
 تحدید ما إذا كان سیتم تضمین إجراءات شكوى إضافیة من الباب التاسع

، ستنفذ   سیقوم منسق الباب التاسع بتقییم ما إذا كانت الشكوى الرسمیة من التحرش الجنسي تفي بمعاییر شكوى الباب التاسع. إذا كان األمر كذلك  
كما ھو مطلوب بموجب لوائح الباب التاسع  اءات التحقیق واالستجابة بموجب قانون الوالیة ، باإلضافة إلى اإلجراءات اإلضافیة التالیةالمقاطعة إجر . 

 :تحت الباب التاسع ، مصطلح "التحرش الجنسي" یعني
 

 جنسي غیر مرغوب فیھ ؛یشترط موظف في المنطقة تقدیم مساعدة أو منفعة أو خدمة على مشاركة الفرد في سلوك  ●
السلوك الذي یخلق "بیئة معادیة" ، وھذا یعني السلوك غیر المرغوب فیھ الذي یقرره شخص عاقل أنھ شدید الخطورة ومنتشر ومھین بشكل   ●

 موضوعي لدرجة أنھ یحرم أي شخص فعلیًا من الوصول المتساوي إلى برنامج أو نشاط التعلیم ؛ أو 
 .U.S.C 34) ، "عنف المواعدة" على النحو المحدد في U.S.C. 1092 (f) (6) (A) (v 20محدد في "االعتداء الجنسي" كما ھو  ●

12291 (a) (10 34) ، "العنف المنزلي" كما ھو محدد في U.S.C. 12291 (a) (8  34) ، أو "المطاردة" كما ھو محدد في  
U.S.C  .12291  ) (أ)30.( 

 
لتاسع ردًا على شكوى التحرش الجنسي عندما یشكل السلوك المزعوم تحرشًا جنسیًا كما ھو محدد في لوائح ستنفذ المقاطعة إجراءات إضافیة من الباب ا

 الباب التاسع ، و:
یتم تقدیم الشكوى المكتوبة من قبل المشتكي بشأن التحرش الجنسي المزعوم ، أو من قبل الوصي القانوني لمقدم الشكوى ، أو بواسطة منسق   ●

 الباب التاسع ؛
 ب الشكوى من المقاطعة التحقیق في ادعاء (ادعاءات) التحرش الجنسي ، على النحو المحدد بموجب لوائح الباب التاسع ؛تطل ●
 الشكوى ضد مدعى علیھ اسمھ كان ، وقت حدوث المضایقة المزعومة ، تحت سیطرة منطقة المدرسة (مثل طالب أو موظف أو متطوع) ؛ ●
 یات المتحدة ؛ و حدث التحرش الجنسي المزعوم في الوال ●
 مقدم الشكوى یشارك أو یحاول المشاركة في البرنامج التعلیمي للمقاطعة أو النشاط في ذلك الوقت. ●

 
 

یةت الباب التاسع اإلضافإذا تم تحدید الشكوى الرسمیة الستیفاء معاییر شكوى الباب التاسع ، ستجري المقاطعة التحقیق لتنفیذ عملیة الشكوى القیاسیة مع متطلبا    
ة وستستخدم عملیة  إذا تقرر أن الشكوى الرسمیة ال تستوفي معاییر شكوى الباب التاسع ، ستجري المقاطعة التحقیق دون تنفیذ إجراءات الباب التاسع اإلضافی

  الشكوى القیاسیة
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 عملیة الشكوى النموذجیة / القیاسیة

 
 عملیة تقدیم شكوى قیاسیة نموذجیة -إقرار شكوى 

 
بلغة یمكن أن یفھمھا المشتكي.عند   ●  استالم شكوى ، سیوفر المنسق لمقدم الشكوى نسخة من ھذا اإلجراء 

 
 عملیة تقدیم شكوى قیاسیة -التحقیق في شكوى رسمیة  

 
ھم) ، إذا  سیتم إجراء التحقیقات بطریقة سریعة وشاملة وموثوقة ومحایدة. أثناء عملیة التحقیق ، سیكون للمدعي والمدعى علیھ (المدعى علی ●

د حدد المشتكي متھًما (مضایقین) متھمین ، فرصة متساویة لتقدیم الشھود واألدلة ذات الصلة. قد یكون لدى المشتكین والمدعى علیھم والشھو 
 قیق.شخص بالغ موثوق بھم خالل أي أنشطة تحقیق تبدأھا المنطقة. قد توافق منطقة المدرسة والشاكي أیضًا على حل الشكوى بدالً من التح

نتائج التحقیق . ●  عند اكتمال التحقیق , یقوم المحقق بتجمیع تقریر مكتوب كامل بالشكوى و 
 

 عملیة تقدیم شكوى قیاسیة -الوساطة 
 

، یجوز للمقاطعة ، على نفقتھا الخاصة    075-190-392حتى    WAC  392-190-065في أي وقت أثناء إجراء الشكوى المنصوص علیھ في  
 یتفق مقدم الشكوى والمقاطعة على تمدید المواعید النھائیة لعملیة الشكوى من أجل متابعة الوساطة.  ، تقدیم الوساطة. قد

توفیر كل من المدعي والمقاطعة فرصة لحل النزاعات والتوصل إلى اتفاق مقبول للطرفین من خالل استخدام وسیط   الغرض من الوساطة ھو 
تفاق المتبادل بین الطرفین. یجوز ألي طرف إنھاؤھا في أي وقت أثناء عملیة الوساطة. ال محاید. یجب أن تكون الوساطة طوعیة وتتطلب اال

 یجوز استخدامھ لرفض أو تأخیر حق مقدم الشكوى في االستفادة من إجراءات الشكوى.
 یجب أن تتم الوساطة من قبل وسیط مؤھل وغیر متحیز ال یجوز لھ:

 
رسة عامة أو وكالة عامة أو خاصة أخرى تقدم خدمات متعلقة بالتعلیم للطالب موضوع الشكوى  أن یكون موظفًا في أي منطقة مدرسیة أو مد )1

 التي یتم التوسط فیھا ؛ أو 
لدیھ تضارب شخصي أو مھني في المصالح. ال یعتبر الوسیط موظفًا في المنطقة التعلیمیة أو المدرسة المستقلة أو أي وكالة عامة أو خاصة   )2

 سیط.أخرى لمجرد أنھ یعمل كو 
 

تي حدثت  إذا توصل الطرفان إلى اتفاق من خالل الوساطة ، فیجوز لھما تنفیذ اتفاقیة ملزمة قانونًا تحدد القرار وتنص على أن جمیع المناقشات ال
یتم التوقیع على أثناء الوساطة ستظل سریة وال یجوز استخدامھا كدلیل في أي شكوى الحقة ، وجلسة استماع قانونیة. أو دعوى مدنیة. یجب أن  

 االتفاقیة من قبل المشتكي وممثل المقاطعة الذي لدیھ سلطة إلزام المقاطعة.
 
 

 عملیة تقدیم شكوى قیاسیة -رد المشرف على شكوى رسمیة  
 
الشكوى ،    ) یوًما تقویمیًا من استالم30سیقوم المشرف أو من ینوب عنھ بالرد كتابیًا على مقدم الشكوى والمدعى علیھ في غضون ثالثین ( ●

لى ما لم یتفق مقدم الشكوى على خالف ذلك أو إذا كانت الظروف االستثنائیة المتعلقة بالشكوى تتطلب تمدید الحد الزمني. في حالة الحاجة إ
لى مقدم الشكوى  التمدید ، ستقوم المنطقة بإخطار األطراف كتابیًا بسبب التمدید وتاریخ االستجابة المتوقع. في الوقت الذي ترد فیھ المقاطعة ع

 ، یجب على المقاطعة إرسال نسخة من الرد إلى مكتب المشرف على التعلیمات العامة.
 

) بیان عما إذا كان رجحان األدلة یثبت أن المشتكیة  2) ملخص لنتائج التحقیق.  1ستتضمن استجابة المشرف أو من ینوب عنھ ما یلي:  ●
نسي ، فإن اإلجراءات التصحیحیة التي تراھا المنطقة ضروریة ، بما في ذلك ) إذا تبین حدوث تحرش ج3تعرضت للتحرش الجنسي ؛ 

) إشعار بحق  4التأكید على أن المقاطعة ستتخذ خطوات لمنع تكرارھا وعالج آثارھا على المشتكي واآلخرین ، إذا كان ذلك مناسبًا ؛ 
) أي إجراءات تصحیحیة ستتخذھا المنطقة ، وسبل االنتصاف  5المشتكي في االستئناف أمام مجلس المدرسة ومعلومات التسجیل الالزمة ؛ 

والدعم األكادیمي) ، واإلشعار بالعقوبات المحتملة على الجاني (الجناة) (مثل   للمشتكي (على سبیل المثال ، مصادر االستشارة ، والدعوة 
 التأدیب).
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قد یحتاج إلى مساعدة لغویة للمشتكین ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة سیتم تقدیم رد المشرف أو من ینوب عنھ بلغة یمكن للمشتكي فھمھا و  ●

. إذا كانت الشكوى تدعي حدوث مضایقات تمییزیة من قبل المدعى علیھ  1964اإلنجلیزیة وفقًا للمادة السادسة من قانون الحقوق المدنیة لعام 
عى علیھ (المدعى علیھم) بإشعار بنتیجة التحقیق وإشعار بحقھم في المحدد أو المدعى علیھ (المدعى علیھم) ، سیقوم المنسق بتزوید المد

 استئناف أي إجراء تأدیبي أو إجراء تصحیحي تفرضھ المنطقة.
 

) یوًما بعد  30سیتم اتخاذ أي تدابیر تصحیحیة تعتبر ضروریة في أسرع وقت ممكن ، ولكن في أي حال من األحوال أكثر من ثالثین ( ●
ابي بالبرید ، ما لم یستأنف المتھم فرض االنضباط وتم منع المقاطعة بموجب اإلجراءات القانونیة الواجبة اعتبارات  إرسال المشرف للرد الكت

أو أمر قانوني من فرض االنضباط حتى االنتھاء من عملیة االستئناف. یمكن للموظفین أیضًا متابعة الشكاوى من خالل عملیة اتفاقیة  
 سیاسة مكافحة التمییز.  المفاوضة الجماعیة المناسبة أو 

 
ستبلغ المقاطعة مقدم الشكوى ووالدھم / ولي أمرھم بكیفیة اإلبالغ عن أي مشاكل الحقة. باإلضافة إلى ذلك ، ستجري المنطقة استفسارات   ●

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

 
 

 التماس لمجلس اإلدارة. -استئناف "عملیة الشكوى القیاسیة" في المستوى الثاني  
 

 
 عملیة تقدیم شكوى قیاسیة مع متطلبات إضافیة للعنوان التاسع

 
 

 األقسام التالیة العملیة التي ستتخذھا المنطقة للرد على شكاوى التحرش الجنسي بموجب قانون الوالیة والباب التاسع.توضح  
 

 إقرار شكوى رسمیة بموجب الباب التاسع
 

بحوزة المنسق والتي یعتقد  سیتلقى منسق الباب التاسع التحقیق في جمیع الشكاوى الرسمیة والمكتوبة المتعلقة بالتحرش الجنسي أو المعلومات التي  
أنھا تتطلب مزیدًا من التحقیق. سیفوض المنسق سلطتھ للمشاركة في ھذه العملیة إذا كان ھذا اإلجراء ضروریًا لتجنب أي تضارب محتمل في  

 المصالح. عند استالم شكوى ، سیقدم المنسق تدابیر داعمة لكال الطرفین.
 

 ن خالل تقدیم اإلشعار الكتابي التالي إلى المدعى علیھ (المدعى علیھم) والمشتكي:ستقر المقاطعة باستالم الشكوى الرسمیة م
 
 
 نسخة من إجراءات شكوى التمییز بالمدرسة بلغة یمكن لألطراف فھمھا. ●

 
التفاصیل  إشعار بمزاعم التحرش الجنسي مع إتاحة الوقت الكافي للطرفین إلعداد رد قبل أي مقابلة أولیة وبتفاصیل كافیة. تتضمن ھذه   ●

الكافیة ھویات األطراف المتورطة في الحادث إذا كانت معروفة ، والسلوك المزعوم أنھ یشكل تحرشًا جنسیًا ، وتاریخ ومكان الحادث 
 المزعوم إذا كان معروفًا.

 
فحص ومراجعة األدلة  الحظ أن األطراف قد یكون لدیھم مستشار من اختیارھم والذي قد یكون محامیاً أو غیر محاٍم ، والذي قد یقوم ب ●

 الخاصة بالتحرش الجنسي المزعوم.
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الحظ أنھ یُفترض أن المدعى علیھ غیر مسؤول عن السلوك المزعوم وأنھ یتم اتخاذ قرار بشأن المسؤولیة عن التحرش الجنسي المزعوم في  ●

 ختام عملیة التظلم.
 

 الذي یحظر البیانات الكاذبة أو تقدیم معلومات كاذبة.إشعار بأي حكم في سیاسات وإجراءات سلوك الطالب  ●
 

 التحقیق في شكوى رسمیة من الباب التاسع
 

ح یجب على المنطقة التعلیمیة التحقیق في االدعاءات الواردة في شكوى رسمیة. إذا كان السلوك المزعوم ال یشكل تحرشًا جنسیًا بموجب لوائ
تم إثباتھ ، أو لم  یحدث في البرنامج التعلیمي للمنطقة أو النشاط أو لم یحدث ضد شخص في الوالیات المتحدة ، فیجب على  الباب التاسع حتى لو 

و  المنطقة رفض الشكوى الرسمیة بموجب العنوان التاسع. ال یمنع ھذا الفصل اتخاذ إجراء بموجب بند آخر من سیاسة أو إجراء مجلس اإلدارة أ
 سي كما ھو مطلوب بموجب قانون الوالیة (انظر عملیة الشكوى القیاسیة).بموجب إجراءات التحقیق في التحرش الجن

 
 تعتمد المقاطعة رجحان الدلیل / الدلیل الواضح والمقنع كمعیار أو دلیل ستستخدمھ في التوصل إلى قرارات بشأن الشكاوى.

 
 یجب أن یكون تحقیق المقاطعة في شكوى بموجب الباب التاسع:

 
 وشامل في االدعاءات في الشكوى.تضمین تحقیق سریع   ●

 
تأكد من أن المنطقة التعلیمیة  تتحمل عبء اإلثبات وعبء جمع األدلة الكافیة للتوصل إلى قرار بشأن المسؤولیة عن التحرش الجنسي  

ال التي یتم إعدادھا المزعوم. ال یجوز للمنطقة الوصول إلى سجالت الطرف أو النظر فیھا أو الكشف عنھا أو استخدامھا بأي شكل من األشك
أو االحتفاظ بھا من قبل طبیب أو طبیب نفسي أو أخصائي نفسي أو غیره من المھنیین المعترف بھم أو مساعدي المھنیین الذین یتصرفون أو 

ة خطیة طوعیة  یساعدون بصفتھم المھنیة ویتم إجراؤھا واالحتفاظ بھا فیما یتعلق بـ توفیر العالج للطرف ما لم تحصل المقاطعة على موافق
 من فریق العمل للقیام بذلك.

 توفیر فرصة متساویة لألطراف لتقدیم الشھود ، بما في ذلك شھود الوقائع والخبراء ، وغیرھا من أدلة االتھام والنفي ؛ ●
 

 عدم تقیید قدرة أي من الطرفین على مناقشة االدعاءات قید التحقیق أو جمع وتقدیم األدلة ذات الصلة ؛ ●
 

 
األطراف نفس الفرص إلحضار اآلخرین أثناء إجراءات التظلم ؛ بما في ذلك فرصة المرافقة إلى أي اجتماع أو إجراء ذي صلة من قبل  منح   ●

اة  المستشار الذي یختارونھ ، والذي قد یكون محامیاً أو غیر محاٍم. ستطبق المقاطعة أي قیود تتعلق بمدى مشاركة المستشار على قدم المساو 
 ین ؛لكال الطرف

 
 
 

 
تزوید الطرف الذي تمت دعوة مشاركتھ أو توقع إشعار كتابي بتاریخ ، ووقت ، وموقع ، والمشاركین ، والغرض من جمیع جلسات  ●

 االستماع ، أو المقابالت ، أو االجتماعات األخرى ، مع الوقت الكافي لألطراف لالستعداد للمشاركة ؛
 
 
 
 
 

وفر فرصة متساویة لألطراف لفحص ومراجعة أي دلیل تم الحصول علیھ كجزء من التحقیق الذي یرتبط  قبل االنتھاء من تقریر التحقیق ،  ●
ارتباطًا مباشًرا باالدعاءات التي أثیرت في الشكوى الرسمیة حتى یتمكن كل طرف من الرد بشكل ھادف على األدلة قبل انتھاء التحقیق.  

اد علیھا في التوصل إلى تحدید المسؤولیة عن التحرش الجنسي المزعوم ، بغض النظر عن وھذا یشمل أدلة على أن المقاطعة ال تنوي االعتم
 ) أیام على األقل لتقدیم رد مكتوب للمحقق للنظر فیھ قبل االنتھاء من تقریر التحقیق.10مصدر األدلة. سیكون لدى األطراف عشرة (
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لیة ، قم بإنشاء تقریر استقصائي یلخص بشكل عادل األدلة ذات الصلة ، ) أیام على األقل من اتخاذ القرار بشأن المسؤو 10قبل عشرة ( ●

 وأرسل تقریر التحقیق في شكل إلكتروني أو نسخة مطبوعة إلى كل طرف ومستشار كل طرف لمراجعتھ والرد الكتابي.
 

على صانع القرار منح كل طرف   بعد إرسال تقریر التحقیق إلى األطراف ، ولكن قبل التوصل إلى قرار نھائي بشأن المسؤولیة ، یجب ●
بأسئلة   الفرصة لتقدیم أسئلة مكتوبة ذات صلة یرید أحد األطراف طرحھا على أي طرف أو شاھد ، وتزوید كل طرف بـ اإلجابات ، والسماح 

ذات صلة ما لم یتم    متابعة إضافیة محدودة من كل طرف. األسئلة واألدلة حول المیل الجنسي لمقدم الشكوى أو السلوك الجنسي السابق لیست
عرضھا إلثبات أن شخصًا آخر غیر المدعى علیھ قد ارتكب السلوك المزعوم من قبل المشتكي أو ما لم تكن تتعلق بحوادث محددة للسلوك 

سئلة أي  الجنسي السابق لمقدم الشكوى فیما یتعلق بـ المدعى علیھ إلثبات موافقتھ. یجب على صانع القرار أن یشرح للطرف الذي یقترح األ
 قرار الستبعاد سؤال باعتباره غیر ذي صلة.

 
 ال یشترط أن تتضمن إجراءات التظلم والتحقیق بموجب الباب التاسع في المقاطعة جلسات التحقیق.

 
 

 التأدیب واإلبعاد الطارئ عن التحرش الجنسي المزعوم بموجب الباب التاسع
 

ب الباب التاسع غیر مسؤول عن السلوك المزعوم حتى یتم تحدید المسؤولیة في ختام  یُفترض أن المدعى علیھ المتھم بالتحرش الجنسي بموج
 عملیة التظلم. ال یجوز للمقاطعة فرض أي عقوبات تأدیبیة ، أو غیرھا من اإلجراءات التي لیست تدابیر داعمة ، ضد المدعى علیھ حتى تقرر

 ختام عملیة التظلم.المنطقة أن المدعى علیھ كان مسؤوالً عن التحرش الجنسي في  
 

مع  ال تمنع إجراءات التحرش الجنسي اإلضافیة من الباب التاسع ھذه المنطقة التعلیمیة من إخراج طالب من المدرسة على أساس طارئ بما یتفق  
رتبطة بالطرد في  إدارة الفصل الدراسي ، واالنضباط ، واإلجراءات التصحیحیة ولوائح انضباط الطالب الم -  3241سیاسة وإجراءات المجلس 

 حاالت الطوارئ.
 

 العنوان التاسع عملیة التسویة غیر الرسمیة
 

صالح في أي وقت قبل اتخاذ قرار في شكوى رسمیة من الباب التاسع ، یجوز للمنطقة أن تسمح لمقدم الشكوى بالتنازل عن عملیة التظلم الرسمیة ل
، بشرط أن تحصل المقاطعة على األطراف موافقة خطیة طوعیة ؛ ال تقدم المقاطعة   عملیة تسویة غیر رسمیة ال تتضمن تحقیقًا وفصًال كامالً 

تسویة غیر رسمیة لمزاعم التحرش الجنسي ضد المدعى علیھ الذي یعمل في المنطقة ، حیث توفر المقاطعة أطًرا زمنیة سریعة بشكل معقول  
تابي یكشف عن االدعاءات ، ومتطلبات عملیة التسویة غیر الرسمیة ،  لعملیة التسویة غیر الرسمیة ؛ وتزود المقاطعة األطراف بإخطار ك

 والظروف التي یتم فیھا منع األطراف من االستمرار في عملیة حل رسمي لنفس االدعاءات.
 
 
 
 
 
 

 
 

وقت قبل الموافقة على القرار. ال یجوز یحق ألي طرف االنسحاب من عملیة التسویة غیر الرسمیة واستئناف عملیة التظلم الرسمیة بموجب الباب التاسع في أي 
أو التمتع بأي    للمنطقة أن تطلب التنازل عن الحق في التحقیق والفصل في الشكاوى الرسمیة للتحرش الجنسي بموجب الباب التاسع كشرط للتسجیل أو التوظیف

 تقدم المقاطعة عملیة حل المعلومات ما لم یتم تقدیم شكوى رسمیة. حق آخر ، وال یجوز للمنطقة أن تطلب من األطراف المشاركة في عملیة حل غیر رسمیة. لن
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 رد المشرف على شكوى الباب التاسع الرسمیة

 
 

ي في ختام التحقیق ، یجب على صانع القرار (المشرف أو من ینوب عنھ) إصدار قرار كتابي بالمسؤولیة فیما یتعلق بالتحرش الجنسي المزعوم ف
) یوًما تقویمیًا من استالم الشكوى ، ما لم یتفق مقدم الشكوى على خالف ذلك أو إذا تتطلب الظروف االستثنائیة المتعلقة  30غضون ثالثین (

 .بالشكوى تمدید المھلة. في حالة الحاجة إلى التمدید ، ستقوم المنطقة بإخطار األطراف كتابیًا بسبب التمدید وتاریخ االستجابة المتوقع
 

 رار الكتابي للمشرف لألطراف في وقت واحد ویجب أن یتضمن ما یلي:یجب أن یصدر الق
 
 
 تحدید االدعاءات التي یحتمل أن تشكل تحرشًا جنسیًا بموجب لوائح الباب التاسع ؛ ●
لألطراف ، وصف للخطوات اإلجرائیة المتخذة من وقت استالم المقاطعة للشكوى الرسمیة من خالل التحدید ، بما في ذلك أي إخطارات  ●

 والمقابالت مع األطراف والشھود ، والزیارات المیدانیة ، واألسالیب المستخدمة لجمع األدلة األخرى ، وجلسات االستماع ؛
 النتائج التي تدعم التحدید ؛ ●
 ملخص لنتائج التحقیق. ●
 استنتاجات بشأن تطبیق سیاسات مدونة سلوك المقاطعة على الحقائق ؛ ●
 األدلة یثبت أن المشتكیة تعرضت للتحرش الجنسي ؛ بیان عما إذا كان رجحان ●
 بیان ، واألساس المنطقي للنتیجة المتعلقة بكل ادعاء ، بما في ذلك تحدید المسؤولیة ، وأي عقوبات تأدیبیة أو عقوبات أخرى مفروضة على ●

وصول إلى برنامج أو نشاط التعلیم. إلى المدعى علیھ ، وما إذا كانت سبل االنتصاف مصممة الستعادة أو الحفاظ على المساواة في ال
 المشتكي و 

إذا تبین حدوث تحرش جنسي ، فإن اإلجراءات التصحیحیة التي تراھا المنطقة ضروریة ، بما في ذلك التأكید على أن المقاطعة ستتخذ   ●
 خطوات لمنع تكرارھا وعالج آثارھا على المشتكي واآلخرین ، إذا كان ذلك مناسبًا ؛ و 

 ألطراف في االستئناف أمام مجلس المدرسة ومعلومات التسجیل الالزمة.إشعار بحق ا ●
 
 

 
للغة سیتم تقدیم رد المشرف أو من ینوب عنھ بلغة یمكن أن یفھمھا المشتكي وقد یحتاج إلى مساعدة لغویة للمشتكین ذوي الكفاءة المحدودة في ا

 .1964م اإلنجلیزیة وفقًا للمادة السادسة من قانون الحقوق المدنیة لعا
 
 

 
 في الوقت الذي تستجیب فیھ المنطقة لألطراف ، یجب على المنطقة إرسال نسخة من الرد إلى مكتب المشرف على التعلیمات العامة.

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

أمر  المشرف للرد الكتابي بالبرید ، ما لم یستأنف المتھم فرض االنضباط وتم منع المقاطعة بموجب اإلجراءات القانونیة الواجبة اعتبارات أو 
اعیة  مقانوني من فرض االنضباط حتى االنتھاء من عملیة االستئناف. یمكن للموظفین أیضًا متابعة الشكاوى من خالل عملیة اتفاقیة المفاوضة الج

 المناسبة أو سیاسة مكافحة التمییز.
 
 

 
 االستئناف إلى مجلس اإلدارة. -تابع "عملیة شكوى الوالیة مع متطلبات الباب التاسع اإلضافیة" في المستوى الثاني  

 
 التماس لمجلس اإلدارة -المستوى الثاني  

 
 إشعار االستئناف واالستماع

المدعى علیھم) بقرار كتابي من المشرف أو من ینوب عنھ ، یجوز للطرف المخالف استئناف القرار إلى إذا كان المدعي أو المدعى علیھ ( ●
) أیام تقویمیة بعد التاریخ  10مجلس إدارة المقاطعة ، عن طریق تقدیم إشعار كتابي باالستئناف إلى سكرتیر المجلس في غضون عشرة (

 الذي تلقى فیھ مقدم الشكوى الرد.
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كوى تتعلق بالمدعى علیھ مسمى ، فإن المقاطعة ستنفذ إجراءات االستئناف بالتساوي لكال الطرفین وتقدم إشعاًرا كتابیًا للطرف إذا كانت الش ●
 اآلخر عند تقدیم استئناف.

 
أو المحقق  ستضمن المقاطعة أن صانع القرار في االستئناف لیس ھو نفس صانع القرار الذي توصل إلى القرار بشأن المسؤولیة أو الفصل ،   ●

 ، أو منسق الباب التاسع ؛
 

 ستضمن المقاطعة أن صانع القرار في االستئناف قد تلقى التدریب المطلوب لصانعي القرار كما ھو مطلوب بموجب ھذا اإلجراء ●
 

ابي باالستئناف ، ما لم ) من التقویم الذي یلي تقدیم اإلشعار الكت20سیقوم مجلس اإلدارة بجدولة جلسة استماع لتبدأ بحلول الیوم العشرین ( ●
 یتفق على خالف ذلك من قبل المشتكي والمشرف أو لسبب وجیھ.

 سیمنح كال الطرفین فرصة معقولة متساویة لتقدیم بیان مكتوب یدعم أو یطعن في نتیجة القرار األولي . ●
 

 
 
 

 قرار مجلس اإلدارة
 

) یوًما تقویمیًا بعد تقدیم إشعار االستئناف  30بیًا في غضون ثالثین (ما لم یتفق مقدم الشكوى على خالف ذلك ، سیصدر المجلس قراًرا كتا ●
 وتزوید المشتكي بنسخة من القرار.

 یصف القرار الكتابي نتیجة االستئناف واألساس المنطقي للنتیجة. ●
ستئناف وإلى من یجب تقدیمھ.  سیشمل القرار إشعاًرا بحق المشتكي في االستئناف إلى المشرف على التعلیمات العامة وسیحدد مكان تقدیم اال ●

 سترسل المقاطعة نسخة من قرار االستئناف إلى مكتب المشرف على التعلیمات العامة.
ة وفقًا سیتم تقدیم القرار بلغة یمكن لمقدم الشكوى فھمھا ، والتي قد تتطلب مساعدة لغویة للمشتكین ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزی ●

 السادسة من قانون الحقوق المدنیة.للمادة 
 
 

 
 

 تقدیم شكوى إلى المشرف على التعلیمات العامة -المستوى الثالث 
 

 
 تقدیم شكوى

 
إذا لم یوافق مقدم الشكوى على قرار مجلس اإلدارة ، أو إذا فشلت المقاطعة في االمتثال لھذا اإلجراء ، یجوز للمشتكي تقدیم شكوى إلى   ●

 العامة.  المشرف على التعلیمات
) التقویمي الذي یلي التاریخ الذي تلقى فیھ  20یجب استالم شكوى من قبل المشرف على التعلیمات العامة في أو قبل الیوم العشرین ( ●

طریق   عنالمشتكي إشعاًرا كتابیًا بقرار مجلس اإلدارة ، ما لم یمنح المشرف على التعلیمات العامة تمدیدًا نھائیًا موجھ. یمكن تقدیم الشكاوى 
 البرید أو الفاكس أو البرید اإللكتروني أو التسلیم بالید.

) وصفًا ألفعال أو ظروف أو ظروف معینة یُزعم أنھا تنتھك قوانین مكافحة التحرش الجنسي  1یجب أن تكون الشكوى مكتوبة وتتضمن:   ●
) نسخة  4سم وعنوان المقاطعة موضوع الشكوى ؛ ) ا3) االسم ومعلومات االتصال ، بما في ذلك عنوان مقدم الشكوى ؛ 2المعمول بھا ؛ 

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

 
 التحقیق والتحدید واإلجراءات التصحیحیة

 
 

عند استالم شكوى ، یجوز لمكتب المشرف على التعلیمات العامة الشروع في تحقیق ، والذي قد یشمل إجراء مراجعة مستقلة في الموقع. قد  ●
الشكوى األولیة أو االستئناف إلى المشرف أو مجلس أیضًا بالتحقیق في قضایا إضافیة تتعلق بالشكوى التي لم یتم تضمینھا في    OSPIیقوم 

 اإلدارة.
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-392أو الفصل    RCW 28A.642.010قراًرا مستقالً بشأن ما إذا كانت المقاطعة قد فشلت في االمتثال لـ   OSPIبعد التحقیق ، سیتخذ   ●
الشكوى وأي قضایا عدم امتثال أخرى تم قراًرا مكتوبًا إلى مقدم الشكوى والمقاطعة الذي یعالج كل ادعاء في    WAC، وسیصدر   190

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. إذا لم یتم    OSPIفي القرار الكتابي ما لم تمنح    OSPIالزمنیة التي حددتھا  یجب إكمال جمیع اإلجراءات التصحیحیة ضمن الجداول   ●

إجراءات بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر إحالة المنطقة إلى الوكاالت  OSPIتحقیق االمتثال في الوقت المناسب ، فقد تتخذ  
 .الحكومیة أو الفیدرالیة المناسبة المخولة إصدار أمر االمتثال

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

 النزاعات لحل الشكوى.
 

 جلسة استماع إداریة ، متطلبات الدولة -المستوى الرابع 
 

ستئناف القرار الكتابي الصادر عن مكتب المشرف على التعلیمات العامة تقدیم إشعار كتابي  یجوز لمقدم الشكوى أو منطقة المدرسة التي ترغب في ا
جلسة استماع إداریة    OSPI) یوًما تقویمیًا بعد تاریخ استالم القرار الكتابي من ذلك المكتب. سیعقد  30في غضون ثالثین (  OSPIباالستئناف إلى  

 .RCW،   34.05لفصل  رسمیة وفقًا لقانون اإلجراءات اإلداریة ، ا
 

 خیارات الشكوى األخرى
 

 ) ، وزارة التعلیم األمریكیةOCRمكتب الحقوق المدنیة (
 

العدید من قوانین الحقوق المدنیة الفیدرالیة ، والتي تحظر التمییز في المدارس العامة على أساس العرق واللون واألصل القومي   OCRیفرض 
ت  یوًما تقویمیًا من تاریخ التمییز المزعوم.  180في غضون    OCRقدیم الشكاوى إلى  والجنس واالحتیاجات الخاصھ والعمر. 

 
206-607-1600 ǀ TDD: 1-800-877-8339 ǀ OCR.Seattle@ed.gov ǀ www.ed.gov/ocr 

 (WSHRC) لجنة حقوق اإلنسان بوالیة واشنطن
 

) ، الذي یحظر التمییز في التوظیف وفي أماكن اإلقامة العامة ، بما في RCW  49.60قانون واشنطن لمناھضة التمییز (  WSHRCیفرض مركز 
 في غضون ستة أشھر من تاریخ التمییز المزعوم.  WSHRCذلك المدارس. تقدیم الشكاوى إلى 

 
1-800-233-3247 ǀ TTY: 1-800-300-7525 ǀ www.hum.wa.gov 
 

 حفظ سجالت التحقیق
 

 للتحقیقات المتعلقة بالتحرش الجنسي وفقًا لسیاسة سجل االحتفاظ والقوانین الفیدرالیة وقوانین الوالیة.ستحتفظ المقاطعة بسجالت  
 

ولیة وأي  ستحتفظ المقاطعة ، لمدة سبع سنوات ، بسجالت لكل تحقیق بشأن التحرش الجنسي بموجب القانون التاسع ، بما في ذلك أي قرار یتعلق بالمسؤ 
رئي أو نسخة ؛ أي عقوبات تأدیبیة مفروضة على المدعى علیھ ، وأیة سبل انتصاف مقدمة للمشتكي ؛ وأي استئناف من  تسجیل صوتي أو صوتي أو م
 نتیجة قرار بشأن المسؤولیة.

رسمیة من   ستحتفظ المنطقة التعلیمیة ، لمدة سبع سنوات ، بسجالت ألي إجراءات ، بما في ذلك التدابیر الداعمة ، المتخذة استجابة لتقریر أو شكوى
 التحرش الجنسي بموجب الباب التاسع.

 
 التدریب والتوجیھ

 
. سیتم  سیقدم مكون ثابت لجمیع جلسات التوجیھ الخاصة بالمنطقة للموظفین والطالب والمتطوعین المنتظمین عناصر ھذا اإلجراء والسیاسة المقابلة

یتم إبالغ الموظفین بشكل كامل بمسئولیاتھم عند تقدیم إشعار بالتحرش الجنسي  تزوید الموظفین بمعلومات حول التعرف على التحرش الجنسي ومنعھ. س
 ، وبإجراءات الشكاوى الرسمیة ، و أدوارھم ومسؤولیاتھم بموجب السیاسة واإلجراءات.
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كن أن تتورط ھذه المسؤولیة من خالل  سیتم تذكیر الموظفین المعتمدین بمسؤولیتھم القانونیة لإلبالغ عن إساءة معاملة األطفال المشتبھ بھا ، وكیف یم
 بعض مزاعم التحرش الجنسي. سیحصل المتطوعون المنتظمون على أجزاء من عنصر التوجیھ ھذا ذات الصلة بحقوقھم ومسؤولیاتھم.

 
ذا وسیاسات وقواعد  سیتم تزوید الطالب بمعلومات مناسبة للعمر حول التعرف على التحرش الجنسي والوقایة منھ وحقوقھم ومسؤولیاتھم بموجب ھ

 المنطقة األخرى في جلسات توجیھ الطالب وفي المناسبات المناسبة األخرى ، والتي قد تشمل اآلباء.
 
 

بأن التحرش الجنسي ق د یشمل  كجزء من المعلومات حول التعرف على التحرش الجنسي والوقایة منھ ، سیتم إبالغ المتطوعین والطالب وأولیاء األمور 
 مثال ال الحصر:، على سبیل ال

 
 
 

 طلبات الحصول على خدمات جنسیة مقابل معاملة تفضیلیة أو شيء ذي قیمة ؛ ●
 اإلفادة أو اإلیحاء بأن الشخص سیفقد شیئًا ما إذا لم یخضع لطلب جنسي ؛ ●
 معاقبة شخص لرفضھ الخضوع للتقدم الجنسي ، أو تقدیم منفعة لمن یفعل ذلك ؛ ●
نكات غیر مرحب بھا أو مسیئة أو غیر الئقة ؛ أو مالحظات ذات طبیعة جنسیة حول مظھر الشخص أو جنسھ  إبداء تعلیقات أو إیماءات أو   ●

 أو سلوكھ ؛
 استخدام مصطلحات جنسیة مھینة لشخص ما ؛ ●
 الوقوف على مقربة شدیدة أو لمس شخص ما أو االنعطاف أو المطاردة بشكل غیر الئق ؛ أو  ●
 الئقة على ممتلكات المدرسة.عرض رسومات جنسیة مسیئة أو غیر  ●

 
 

 مراجعة سیاسة وإجراءات مجلس اإلدارة
 
 

ددین. سینظر  سنویًا ، ستراجع المنطقة استخدام وفعالیة ھذه السیاسة واإلجراءات. سیقود المراجعة مسؤول االمتثال مع مدخالت من أصحاب المصلحة المح
 نظر في اعتماد تغییرات على ھذا اإلجراء بناءً على ھذه المراجعة.المشرف في اقتراح أي تغییرات في السیاسة على المجلس وسی
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 3216سیاسة مجلس اإلدارة   -حظر المضایقة والترھیب والتسلط  
 

A.   بیان خطة العمل 
  

 المضایقات أو الترھیب أو التنمر.تلتزم منطقة مكلتیو التعلیمیة بتوفیر بیئة تعلیمیة آمنة ومدنیة لجمیع الطالب خالیة من  
 

B. تعریفات 
 

 - -بما في ذلك تلك التي یتم نقلھا إلكترونیًا  -یُقصد بمصطلح "التحرش أو الترھیب أو التسلط" أي رسالة أو صورة مكتوبة عن قصد  
و   28A.640.010 فعل لفظي أو جسدي ، بما في ذلك ، على سبیل المثال ال الحصر ، ما یظھر أنھ مدفوع بأي خاصیة في

28A.642.010  :أو غیرھا من الخصائص الممیزة ، عندما یكون الفعل ، 
 
o  یضر جسدیًا بالطالب أو یضر بممتلكاتھ ؛ أو 
o  لھ تأثیر كبیر في التدخل في تعلیم الطالب ؛ أو 
o  شدیدة أو مستمرة أو منتشرة بحیث تخلق بیئة تعلیمیة مخیفة أو مھددة ؛ أو 
o ملیة المنظمة للمدرسة.لھ تأثیر تعطیل كبیر للع 

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

 
یمكن أن تشمل "الخصائص الممیزة األخرى" على سبیل المثال ال الحصر: المظھر الجسدي ، والمالبس أو المالبس األخرى ، والحالة 

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

 
C. السلوكیات / التعبیرات 

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

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

 
ر ، اإلھانات والشائعات والنكات یمكن أن تتخذ المضایقات أو الترھیب أو التنمر أشكاًال عدیدة بما في ذلك ، على سبیل المثال ال الحص

والتلمیحات والتعلیقات المھینة والرسومات والرسوم المتحركة والمزاح واإلیماءات والھجمات الجسدیة والتھدیدات أو غیرھا من الرسائل  
المنشورات على مواقع المكتوبة أو الشفویة أو المادیة أو المنقولة إلكتروني أو الصور بما في ذلك ، على سبیل المثال ال الحصر ،  

 الشبكات االجتماعیة.
 

میة  ال تھدف ھذه السیاسة إلى حظر التعبیر عن اآلراء الدینیة أو الفلسفیة أو السیاسیة ، بشرط أال یؤدي التعبیر إلى تعطیل البیئة التعلی
تنمر محظورة بموجب سیاسات المقاطعة  بشكل كبیر. قد تظل العدید من السلوكیات التي ال ترقى إلى مستوى المضایقة أو الترھیب أو ال

 األخرى أو قواعد البناء أو الفصل الدراسي أو البرنامج.
 

D. التدریب 
 

ھذه السیاسة ھي أحد مكونات مسؤولیة المنطقة في إنشاء والحفاظ على مجتمع تعلیمي آمن ومدني ومحترم وشامل ، ویجب تنفیذھا  
والمتطوعین ، بما في ذلك تعلیم الطالب بالشراكة مع العائالت والمجتمع. یتم تضمین متطلبات  باالقتران مع التدریب الشامل للموظفین  

 التدریب المحددة في اإلجراءات المصاحبة.
 

E.  الوقایة 
 

العائالت  ستزود المنطقة الطالب بإستراتیجیات تھدف إلى منع المضایقات والترھیب والتنمر، وستسعى للحصول على المساعدة من  
 وتنفیذ القانون والوكاالت المجتمعیة األخرى حسب توفرھا.
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F. التدخالت 
 

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

 
 

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

 
G.  504الطالب الذین لدیھم خطط تعلیم فردیة أو خطط القسم 

 
ھو المعتدي أو المستھدف للمضایقة أو الترھیب    504) أو خطة القسم IEPتقدیم ادعاءات بأن الطالب الذي لدیھ خطة تعلیم فردیة (إذا تم 

لتحدید ما إذا كان للحادث التأثیر على قدرة الطالب على تلقي تعلیم    504للطالب أو فریق القسم  IEPأو التنمر ، فستقوم المدرسة بدعوة 
). سیُعقد االجتماع بغض النظر عما إذا كانت واقعة التحرش أو الترھیب أو التنمر تستند إلى إحتیاجات  FAPEاسب (عام مجاني ومن

الطالب. خالل االجتماع ، سیقوم الفریق بتقییم قضایا مثل األداء األكادیمي للطالب ، والقضایا السلوكیة ، والحضور ، والمشاركة في 
نتیجة للمضایقة أو الترھیب أو حادث التنمر ، فتتخذ المنطقة إجراءات    FAPEدید أن الطالب ال یتلقى  األنشطة الالمنھجیة. إذا تم تح
 .FAPEلضمان حصول الطالب على  

 
 

H. االنتقام / االدعاءات الكاذبة 
 

لتنمر أو المشاركة االنتقام محظور وسیؤدي إلى االنضباط المناسب. یعد تھدید أو إیذاء شخص ما لإلبالغ عن التحرش أو الترھیب أو ا
ر.  في تحقیق انتھاكًا لھذه السیاسة. یعد أیضًا انتھاكًا لسیاسة المقاطعة لإلبالغ عن عمد عن مزاعم كاذبة عن المضایقات والترھیب والتنم

م أو یؤكدون  لن یتم تأدیب الطالب أو الموظفین بسبب تقدیم تقریر بحسن نیة. ومع ذلك ، فإن األشخاص الذین یتبین أنھم یبلغون عن عل
 االدعاءات الكاذبة سیخضعون للتأدیب المناسب

 
 

I. ضابط االمتثال 
 
سیقوم المشرف بتعیین مسؤول االمتثال باعتباره جھة االتصال األولیة في المنطقة لتلقي نسخ من جمیع الشكاوى الرسمیة وغیر الرسمیة  

الخاصة بمسؤول االمتثال في جمیع أنحاء المنطقة. سیشارك مكتب االمتثال  وضمان تنفیذ السیاسة. سیتم ارسال االسم ومعلومات االتصال  
 ).OSPIفي المنطقة في فرصة تدریب إلزامیة واحدة على األقل یقدمھا مكتب المشرف على التعلیم العام (

 
 

 
اإلجراء  -حظر التحرش والتخویف والتنمر    P3216 

 

A. مقدمة 
 

لتزوید الطالب بالظروف المثلى للتعلم من خالل الحفاظ على بیئة مدرسیة حیث یُعامل الجمیع باحترام وال یتعرض أي شخص تسعى دائرة مدارس مكلتیو جاھدة 
 ألذى جسدیًا أو عاطفیًا.
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نمر من قبل  من أجل ضمان االحترام ومنع الضرر ، یعد انتھاكًا لسیاسة المنطقة التعلیمیة أن یتعرض الطالب للمضایقة أو الترھیب أو الت
اآلخرین في المجتمع المدرسي ، أو في األحداث التي ترعاھا المدرسة ، أو عندما تخلق مثل ھذه اإلجراءات اضطرابًا كبیًرا في العملیة  
التعلیمیة. یشمل المجتمع المدرسي جمیع الطالب وموظفي المدرسة وأعضاء مجلس إدارة المدرسة والمقاولین والمتطوعین بدون أجر 

ئالت والمستفیدین والزائرین اآلخرین. لن یتعرض الطالب (الطالب) للمضایقة بسبب العرق أو اللون أو الدین أو النسب أو األصل  والعا
القومي أو الجنس أو المیول الجنسیة أو التعبیر الجنسي أو الھویة الجنسیة أو اإلحتیاجات العقلیة أو الجسدیة أو غیرھا من الخصائص 

 الممیزة.
 
 
 

إلبالغ عن مثل  یجب على أي من موظفي المدرسة الذین یالحظون أو یسمعون أو یشھدون بأي شكل من األشكال المضایقات أو الترھیب أو التنمر أو الذین تم ا
 ھذه التصرفات أن یتخذوا إجراءً سریعًا ومناسبًا لوقف المضایقة أو الترھیب أو التنمر ، ولمنع تكرارھا.

 
B. تعریفات 
 

 
 المعتدي یعني الطالب أو الموظف أو أي عضو آخر في مجتمع المدرسة یشارك في مضایقة أحد الطالب أو ترھیبھ أو تنمره.

 
 

 :فعل إلكتروني أو كتابي أو لفظي أو جسدي متعمدالمضایقة أو الترھیب أو التنمر ھي 
 

 یضر جسدیًا بالطالب أو یضر بممتلكاتھ ؛ .1
 لیم الطالب ؛لھ تأثیر كبیر في التدخل في تع .2
 شدیدة أو مستمرة أو منتشرة بحیث تخلق بیئة تعلیمیة مخیفة أو مھددة ؛ أو  .3
لھ تأثیر تعطیل كبیر للعملیة المنظمة للمدرسة. سیتم تحدید السلوك الذي "یتدخل بشكل كبیر في تعلیم الطالب" من خالل النظر في  .4

 األقران ، والمشاركة في األنشطة ، وغیرھا من المؤشرات. درجات الطالب المستھدف ، والحضور ، والسلوك ، والتفاعل مع
 
قد یتخذ السلوك الذي قد یرقى إلى مستوى المضایقة أو الترھیب أو التنمر أشكاًال عدیدة ، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر:  

الرسومات أو الرسوم الكرتونیة أو المقالب أو النبذ أو االعتداءات  اإلھانات أو اإلشاعات أو النكات أو التلمیحات أو التعلیقات المھینة أو 
الجسدیة أو التھدیدات ، اإلیماءات أو األفعال المتعلقة بفرد أو مجموعة سواء كانت رسائل أو صور إلكترونیة أو مكتوبة أو شفھیة أو 

 ي ھي أساس المضایقة أو الترھیب أو التنمر.منقولة فعلیًا. ال یوجد شرط أن یمتلك الطالب المستھدف بالفعل الخاصیة الت
 

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

 
المستشارین ، وممرضات المدارس ، وعمال الكافتیریا ، ، على سبیل المثال ال الحصر ، المعلمین ، واإلداریین ، و   یشمل الموظفون

واألوصیاء ، وسائقي الحافالت ، والمدربین الریاضیین ، والمستشارین لألنشطة الالمنھجیة ، والموظفین المصنفین ، والمدرسین البدالء  
 والمؤقتین ، والمتطوعین ، أو المساعدین المھنیین (كال الموظفین والمقاولین).

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

 
C. السلوكیات / التعبیرات 
 

"المضایقة" و "التخویف" و "التنمر" ھي سلوكیات منفصلة ولكنھا مرتبطة ببعضھا البعض. یجب معالجة كل بشكل مناسب. على الرغم 
أنھ ال ینبغي اعتبار ھذا التمایز جزءًا من التعریف القانوني لھذه السلوكیات. یشیر من أن ھذا اإلجراء یمیز السلوكیات الثالثة ، إال 

التحرش إلى أي عمل خبیث یتسبب في اإلضرار بالرفاھیة الجسدیة ألي شخص. یمكن أن یكون تحرشًا تمییزیًا أو تحرشًا كیدًا أو تحرشًا 
العنف الجسدي. یشیر التنمر إلى السلوك (السلوكیات) العدواني غیر المرغوب جنسیًا. یشیر الترھیب إلى التھدیدات الضمنیة أو العلنیة ب

فیھ من قبل شباب آخر أو مجموعة من الشباب الذي ینطوي على اختالل توازن القوة الملحوظ أو المتصور ویتكرر عدة مرات أو من 
ما في ذلك األذى الجسدي أو التعلیمي. یمكن أن یحدث  المرجح بشدة أن یتكرر. قد یؤدي التنمر إلى إلحاق األذى بالشباب المستھدف ب

 التنمر أیضًا من خالل التكنولوجیا ویسمى التنمر اإللكتروني أو التسلط عبر اإلنترنت.
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D. العالقة بقوانین أخرى 

 
أخرى لمعالجة  حظر المضایقة والترھیب والتنمر. ھناك قوانین وإجراءات   RCW 28A.600.477ینطبق ھذا اإلجراء فقط على 

 القضایا ذات الصلة مثل التحرش الجنسي أو التمییز.
 

 قد تنطبق أربعة قوانین لواشنطن على األقل على المضایقة أو التمییز:
 
1. RCW 28A.300.285 – المضایقة والترھیب والتنمر 

 
2. RCW 28A.640.020 – المساواة الجنسیة 

 
3. RCW 28A.642 – حظر التمییز في المدارس الحكومیة 

 
4.  RCW 49.60.010 – قانون مناھضة التمییز 

 
 

تعلقة بالمضایقة أو الترھیب أو التنمر. ال شيء في ھذا اإلجراء یمنع الطالب أو الوالد / ستضمن المقاطعة امتثالھا لجمیع قوانین الوالیة الم
الوصي أو المدرسة أو المقاطعة من اتخاذ إجراءات إلصالح المضایقة أو التمییز على أساس عضویة الشخص في فصل دراسي محمي  

 قانونیًا بموجب القانون المحلي أو الحكومي أو الفیدرالي.
 
 

E. الوقایة 
 

 النشر .1
 

بالمنطقة التعلیمیة ، ستنشر المقاطعة بشكل بارز معلومات حول اإلبالغ عن التحرش أو  في كل مدرسة وعلى موقع الویب الخاص 
الترھیب أو التنمر ؛ االسم ومعلومات االتصال لتقدیم تقریر إلى مدیر المدرسة ؛ واالسم ومعلومات االتصال الخاصة بمسؤول  

 االمتثال للمنطقة. ستكون سیاسة وإجراءات المنطقة التعلیمیة متاحة في كل مدرسة بلغة یمكن للعائالت فھمھا.
 

سنویًا ، سیضمن المشرف تقدیم بیان یلخص السیاسة واإلجراءات في كتیبات الطالب والموظفین والمتطوعین وأولیاء األمور ؛  
 لممرات ؛ أو یتم نشرھا على موقع المقاطعة.متاح في المدارس ، ومكتب المنطقة ، و / أو ا

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

 
 التعلیم .2

 
سنویًا ، سیتلقى الطالب معلومات مناسبة ألعمارھم حول التعرف على المضایقات أو الترھیب أو التنمر والوقایة منھا في جلسات  

المناسبات األخرى المناسبة. ستتضمن المعلومات نسخة من نموذج اإلبالغ عن حادث أو رابط لعملیة على  توجیھ الطالب وفي 
 شبكة اإلنترنت.

 
 التدریب   .3

 
قة  . سیتلقى الموظفون تدریبًا سنویًا على سیاسة وإجراءات منطOSPIسیشارك مسؤول االمتثال في المنطقة في فرصة تدریب إلزامیة واحدة على األقل تقدمھا 

 في المنطقة.المدرسة ، بما في ذلك على األقل ، أدوار ومسئولیات الموظفین ، وكیفیة مراقبة المناطق المشتركة واستخدام نموذج اإلبالغ عن الحوادث 
 
 
 
 
 
 

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.642
http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=49.60.010
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 استراتیجیات الوقایة .4

 
 الدراسیة والمدرسة ومستوى المنطقة.ستنفذ المنطقة مجموعة من استراتیجیات الوقایة بما في ذلك النھج الفردیة والفصول  

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

 والقضاء على المضایقات والتخویف و التنمر في المدارس.
 

 
F. ضابط االمتثال 

 
 المحلي بما یلي:سیقوم مسؤول االمتثال  

 
القیام بدور جھة االتصال الرئیسیة في المنطقة فیما یتعلق بالتحرش أو الترھیب أو التنمر. إذا كانت االدعاءات الواردة في تقریر   .1

، یجب على موظف المنطقة الذي    3216مكتوب عن المضایقة أو الترھیب أو اتنمر تشیر إلى انتھاك محتمل لسیاسة مجلس اإلدارة  
 التقریر إخطار مسؤول االمتثال المحلي على الفور ؛  یتلقى

 تقدیم الدعم والمساعدة للمدیر أو من ینوب عنھ في حل الشكاوى ؛ .2
 تلقي نسخ من جمیع نماذج اإلبالغ عن الحوادث ، ونماذج اإلحالة التأدیبیة ، والرسائل إلى أولیاء األمور التى تقدم نتائج التحقیقات ؛ .3
االمتثال للحقوق المدنیة المعین في المنطقة التعلیمیة. إذا كان تقریر مكتوب عن المضایقة أو الترھیب أو التنمر تواصل مع منسق   .4

في المنطقة ، أو إذا علمت المنطقة أثناء التحقیق بانتھاك محتمل    3210یشیر إلى انتھاك محتمل لسیاسة مجلس عدم التمییز رقم 
جب على ضابط االمتثال إخطار منسق االمتثال للحقوق المدنیة في المقاطعة على الفور. في ذلك لسیاسة عدم التمییز في المنطقة ، فی

بأن شكواھم ستتم بموجب كل من ھذه السیاسة / اإلجراء  الوقت ، یجب على مسؤولي االمتثال إخطار مقدم الشكوى على الفور 
تجابة إلجراء عدم التمییز عندما تعلم منطقة المدرسة أو كان ینبغي  وسیاسة / إجراء عدم التمییز. یبدأ الجدول الزمني للتحقیق واالس

تنمر ینطوي على انتھاك محتمل لسیاسة عدم التمییز في المنطقة ؛ تحقیقًا أو مضایقة أو تخویف أو   أن تعلم أن تقریًرا مكتوبًا أو 
 لمعلومات لتحدید أنماط السلوك ومجاالت القلق ؛كن على درایة باستخدام نظام معلومات الطالب. قد یستخدم مسؤول االمتثال ھذه ا .5
ضمان تنفیذ السیاسة واإلجراءات من خالل اإلشراف على عملیات التحقیق ، بما في ذلك ضمان أن تكون التحقیقات سریعة ونزیھة   .6

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

 تدریب سنوي في الخریف ؛
 بإخطار بشأن تحدیثات أو تغییرات السیاسة أو اإلجراءات على أساس سنوي و   OSPIتزوید مركز السالمة المدرسیة في   .8
9.  

الذي یھدد صحة  في الحاالت التي یتعرض فیھا الطالب المستھدف ، على الرغم من جھود المدرسة ، للمضایقة أو الترھیب أو التنمر  
الطالب وسالمتھ ، سیسھل مسؤول االمتثال االجتماع بین موظفي المنطقة ووالدي الطفل / األوصیاء لوضع خطة أمان لحمایة الطفل.  

https://www.k12.wa.us/student-اإللكتروني:   OSPIطالب علم. یتوفر نموذج لخطة سالمة الطالب على موقع 
center-safety-safety/school-success/health 

 
 

G. تدخل الموظفین 
 

الترھیب أو التنمر. الحوادث البسیطة التي یستطیع الموظفون حلھا على الفور ، أو سیتدخل جمیع الموظفین عند مشاھدة أو تلقي تقاریر عن المضایقات أو 
 مان عدم تكرارھا.الحوادث التي ال تستوفي تعریف المضایقة أو الترھیب أو التنمر ، قد ال تتطلب أي إجراء إضافي بموجب ھذا اإلجراء ، بخالف التتبع ، لض

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.k12.wa.us/student-success/health-safety/school-safety-center
https://www.k12.wa.us/student-success/health-safety/school-safety-center
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H.   اإلبالغ عن حادثتعبئة نموذج 
یمكن استخدام نماذج اإلبالغ عن الحوادث من قبل الطالب أو العائالت أو الموظفین لإلبالغ عن حوادث التحرش أو الترھیب أو التنمر.  

 :(OSPIیتم توفیر نموذج استمارة على موقع مركز السالمة المدرسیة التابع لمكتب المشرف على التعلیم العام (
www.k12.wa.us/SafetyCenter/BullyingHarassment/default.aspx 

 
أي طالب أو طالب یعتقدون أنھم كانوا ھدفًا لمضایقات أو ترھیب أو تنمر لم یتم حلھا أو خطیرة أو مستمرة ، أو أي شخص آخر في  

سة یالحظ أو یتلقى إشعاًرا بأن الطالب كان أو ربما كان ھدفًا لم یتم حلھ المضایقات الشدیدة أو المستمرة أو التخویف أو  مجتمع المدر
 التنمر یجب ان یبلغ عن الحوادث شفھیًا أو كتابیًا إلى أي موظف.

 
I.   التقاریر -معالجة التحرش أو الترھیب أو التنمر 

 
 اإلبالغ عن حادث: تقدیم نموذج 1الخطوة 

 
ج بشكل  من أجل حمایة الطالب المستھدف من االنتقام ، ال یحتاج الطالب إلى الكشف عن ھویتھ في نموذج اإلبالغ عن الحادث. قد یتم تقدیم النموذ

 مجھول أو سري أو قد یختار الطالب الكشف عن ھویتھ (غیر سریة).
 

 وضع المراسل
 
 مجھول .1

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

لتقریر مجھول المراقبة المعززة لمواقع محددة في أوقات معینة من الیوم أو زیادة مراقبة طالب أو  موقعة. تتضمن االستجابات المحتملة  
 موظفین معینین.

 سري .2
عوم قد یطلب األفراد إخفاء ھویاتھم عن المتھم والطالب اآلخرین. مثل التقاریر المجھولة ، لن یتم اتخاذ أي إجراء تأدیبي ضد المعتدي المز

 تقریر سري فقط.بناءً على  
 غیر سریة .3

یجوز لألفراد الموافقة على تقدیم بالغ بشكل غیر سري. سیتم إبالغ المشتكین الذین یوافقون على جعل شكواھم غیر سریة أن متطلبات  
ن في الحادث  اإلجراءات القانونیة قد تتطلب أن تفصح المنطقة عن جمیع المعلومات التي لدیھا فیما یتعلق بالشكوى إلى أي أفراد متورطی

مع  ، ولكن حتى ذلك الحین ، ستظل المعلومات مقیدة ألولئك الذین یحتاجون إلى المعرفة ، أثناء التحقیق وبعده. ستنفذ المقاطعة بالكامل ، 
 ذلك ، بند مكافحة االنتقام في ھذه السیاسة واإلجراءات لحمایة المشتكین والشھود.

 
 ن حادثالخطوة الثانیة: استالم نموذج اإلبالغ ع

 
ریًرا شفھیًا  یتحمل جمیع الموظفین مسؤولیة تلقي التقاریر الشفویة والمكتوبة. كلما كان ذلك ممكنًا ، سیحاول الموظفون الذین یتلقون في البدایة تق

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

 
عن حادثة المنطقة    سیتم تسجیل جمیع التقاریر عن المضایقات أو التخویف أو التنمر التي لم یتم حلھا أو الشدیدة أو المستمرة في نموذج اإلبالغ

 وتقدیمھا إلى المدیر أو من ینوب عنھ ، ما لم یكن المدیر أو من ینوب عنھ ھو موضوع الشكوى.
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.k12.wa.us/SafetyCenter/BullyingHarassment/default.aspx
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 : التحقیقات في المضایقات الشدیدة و المستمرة والترھیب والتنمر  التي لم یتم حلھا 3الخطوة 
 
 

التنمر التي لم یتم حلھا أو الخطورة أو المستمرة بسرعة معقولة. یجوز ألي طالب أن سیتم التحقیق في جمیع تقاریر المضایقات أو الترھیب أو 
 یكون لدیھ شخص بالغ موثوق بھ طوال عملیة التقریر والتحقیق.

 
 

المسؤول عند استالم نموذج اإلبالغ عن الحادث الذي یدعي وجود مضایقات أو تخویف أو تنمر لم یتم حلھا أو خطیرة أو مستمرة ، سیبدأ   .1
عن المدرسة أو المنطقة في التحقیق. إذا كان ھناك احتمال لضرر جسدي واضح وفوري لمقدم الشكوى ، فستتصل المقاطعة على الفور 

 لجھات تنفیذ القانون وإبالغ الوالد / الوصي.
 

 
المضایقة أو الترھیب أو التنمر بین  أثناء سیر التحقیق ، ستتخذ المقاطعة تدابیر معقولة لضمان عدم حدوث المزید من حوادث   .2

 المشتكي والمعتدي المزعوم. إذا لزم األمر ، ستنفذ المنطقة خطة أمان  
 

)toolkit-planning-center/safety-safety-safety/school-success/health-denthttps://www.k12.wa.us/stu(              
 للطالب (الطالب) المعنیین .                      

 
لمجلس اإلدارة ، فسیقوم  3210إذا علم ، أثناء التحقیق ، موظف المنطقة الذي یجري التحقیق بانتھاك محتمل لسیاسة عدم التمییز  

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

بلغة یستطیع المشتكي فھمھا. سیتبع الجدول الزمني  . یجب تقدHIBباإلضافة إلى إجراء شكوى   392-190-075 یم اإلشعار 
ویبدأ عندما تعلم المقاطعة أو كان یجب    WAC  392-190-065للتحقیق واالستجابة إلجراء شكوى التمییز المنصوص علیھ في 

 اسة عدم التمییز.أن تعلم أن تقریًرا مكتوبًا عن المضایقة أو الترھیب أو التنمر یتضمن مزاعم انتھاك المقاطعة سی
 

 
) من أیام الدراسة بعد تلقي نموذج اإلبالغ عن الحادث ، سیقوم الشخص المعین من المدرسة بإخطار أسر  2في غضون یومین ( .3

 الطالب المعنیین بتلقي شكوى وتوجیھ العائالت إلى سیاسة وإجراءات المقاطعة بشأن المضایقة والترھیب والتنمر.
 
 

 
حیث بعد التشاور مع الطالب والموظفین المناسبین (مثل طبیب نفساني أو مستشار أو أخصائي اجتماعي) ، یكون  في حاالت نادرة ،   .4

لدى المنطقة دلیل على أنھا قد تھدد صحة وسالمة المشتكي أو المعتدي المزعوم إلشراك والدیھ / الوصي ، قد تمتنع المقاطعة مبدئیًا  
یق في المضایقة أو الترھیب أو التنمر. إذا اشتبھ موظفو المدرسة المحترفون في تعرض عن االتصال بالوالد / الوصي في التحق

 الطالب لسوء المعاملة واإلھمال ، فیجب علیھم اتباع سیاسة المنطقة لإلبالغ عن الحاالت المشتبھ فیھا إلى خدمات حمایة الطفل.
 
 

 سیتضمن التحقیق ، على األقل: .5
 

a. مقابلة مع المشتكي ؛ 
b. مقابلة مع المعتدي المزعوم ؛ 
c.  مراجعة أي شكاوى سابقة تتعلق بالمدعى أو المعتدي المزعوم ؛ و 
d.مقابالت مع طالب أو موظفین آخرین قد یكون لدیھم معرفة بالحادث المزعوم  . 
 
 
 
 
 
 

https://www.k12.wa.us/student-success/health-safety/school-safety-center/safety-planning-toolkit
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 قد یقرر المدیر أو من ینوب عنھ أنھ یجب اتخاذ خطوات أخرى قبل اكتمال التحقیق. .6
 

) أیام دراسیة من تقدیم الشكوى أو التقریر 5االنتھاء من التحقیق في أقرب وقت ممكن عملیًا ولكن في موعد ال یتجاوز خمسة (سیتم   .7
األولي. إذا كانت ھناك حاجة إلى مزید من الوقت إلكمال التحقیق ، فسوف تزود المنطقة الوالد / الوصي و / أو الطالب بتحدیثات  

 أسبوعیة.
 

 
) من أیام الدراسة بعد اكتمال التحقیق وتقدیمھ إلى مسؤول االمتثال ، سیرد مدیر المدرسة أو من 2تجاوز یومین (في موعد ال ی .8

 ینوب عنھ كتابةً أو شخصیًا إلى ولي األمر / الوصي على مقدم الشكوى والمعتدي المزعوم قائالً:
 

a. .نتائج التحقیق 
b. ما إذا كانت المزاعم واقعیة ؛ 
c.  ھناك انتھاك للسیاسة ؛ و ما إذا كان 
d. .عملیة تقدیم المشتكي للطعن في حالة عدم موافقتھ على النتائج 

 
 

نظًرا للمتطلبات القانونیة المتعلقة بسریة سجالت الطالب ، قد ال یتمكن مدیر المدرسة أو من ینوب عنھ من اإلبالغ عن معلومات 
راء تأدیبي تم اتخاذه ما لم یتضمن توجیھًا بأن الطالب المستھدف یجب  محددة إلى ولي أمر / ولي أمر الطالب المستھدف حول أي إج

 أن یكون على علم بھ في من أجل اإلبالغ عن االنتھاكات.
 

 
إذا اختارت المنطقة االتصال بالوالد / الوصي عن طریق خطاب ، فسیتم إرسال الخطاب بالبرید إلى ولي األمر / الوصي على 

واسطة خدمة برید الوالیات المتحدة مع طلب إیصال اإلرجاع ما لم یتم تحدید ذلك ، بعد التشاور مع المشتكي والمعتدي المزعوم ب
الطالب أو الشخص المناسب العاملون (طبیب نفساني ، مستشار ، أخصائي اجتماعي) أنھ قد یعرض للخطر المشتكي أو المعتدي  

سة المحترفون في تعرض الطالب لسوء المعاملة أو اإلھمال ، فیجب  المزعوم إلشراك عائلتھ أو عائلتھا. إذا اشتبھ موظفو المدر
 علیھم ، بصفتھم مراسلین إلزامیین ، اتباع سیاسة المنطقة لإلبالغ عن الحاالت المشتبھ فیھا إلى خدمات حمایة الطفل.

 
 .HIBمسؤول االمتثال في إذا تعذر حل الحادث على مستوى المدرسة ، سیطلب المدیر أو من ینوب عنھ المساعدة من 

 
 

 : اإلجراءات التصحیحیة للمعتدي4الخطوة 
 
 

بعد االنتھاء من التحقیق ، ستقوم المدرسة أو من ینوب عن المنطقة التعلیمیة باتخاذ أي إجراءات تصحیحیة ضروریة. سیتم اتخاذ تدابیر  
) أیام دراسیة بعد االتصال بالعائالت أو األوصیاء 5تصحیحیة في أسرع وقت ممكن ، ولكن في أي حال من األحوال أكثر من خمسة (

إدارة   -3241بشأن نتیجة التحقیق. سیتم تنفیذ اإلجراءات التصحیحیة التي تتضمن انضباط الطالب وفقًا لسیاسة مجلس اإلدارة رقم 
، فقد یتم منع المنطقة من خالل  الفصل الدراسي واالنضباط واإلجراءات التصحیحیة. إذا كان المعتدي المتھم یستأنف فرض االنضباط  
 اعتبارات اإلجراءات القانونیة الواجبة أو بأمر قانوني من فرض التأدیب حتى تنتھي عملیة االستئناف.

 
 

 
فقد یخضع ذلك الطالب          إذا وجد مدیر المدرسة أو من ینوب عنھ في التحقیق أن الطالب قدم عن علم ادعاء كاذبًا بمضایقة أو ترھیب أو تنمر ،                 

 إلجراءات تصحیحیة ، بما في ذلك التأدیب.
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 : حق الطالب المستھدف في االستئناف5الخطوة 
 

 
a.   إذا كان المشتكي أو الوالد / الوصي غیر راٍض عن نتائج التحقیق ، فیجوز لھم االستئناف إلى المشرف أو من ینوب عنھ عن طریق

) أیام دراسیة من استالم القرار الكتابي. سیقوم المشرف أو من ینوب عنھ  5كتابي باالستئناف في غضون خمسة (تقدیم إشعار 
 ) أیام دراسیة من تلقي إشعار االستئناف.5بمراجعة تقریر التحقیق وإصدار قرار مكتوب بشأن مزایا االستئناف في غضون خمسة (

 
 

 
b. الستئناف األول إلى مشرف المدرسة ، یجوز للطالب االستئناف إلى مجلس المدرسة عن إذا بقى الطالب المستھدف غیر راٍض بعد ا

) 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.

 
c. أو قبلھ بعد تقدیم  10اف أمام مجلس المدرسة أو مجلس االستئناف التأدیبي في الیوم الدراسي العاشر(یجب االستماع إلى االستئن (

إشعار االستئناف الكتابي إلى مجلس المدرسة. سیقوم مجلس المدرسة أو مجلس االستئناف التأدیبي بمراجعة السجل وإصدار قرار 
سي الخامس (الخامس) التالي إلنھاء جلسة االستماع وسیقدم نسخة إلى جمیع  مكتوب بشأن مزایا االستئناف في أو قبل الیوم الدرا

 األطراف المعنیة. سیكون قرار مجلس اإلدارة أو المجلس ھو القرار النھائي للمقاطعة.
 
 

 
 الخطوة السادسة: االنضباط / اإلجراء التصحیحي

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

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

لطبیعة السلوك أو العمر التطوري  ستتنوع التدابیر التصحیحیة للطالب الذي ارتكب فعًال من أعمال المضایقة أو الترھیب أو التنمر وفقًا 
للطالب أو تاریخ الطالب في السلوكیات المشكلة واألداء. سیتم تنفیذ اإلجراءات التصحیحیة التي تتضمن انضباط الطالب وفقًا لسیاسة  

 إدارة الفصل الدراسي واالنضباط واإلجراءات التصحیحیة. -  3241مجلس اإلدارة رقم 
 
 

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

 
 

، تصل إلى  إذا تم العثور على موظفین ینتھكون ھذه السیاسة واإلجراءات ، یجوز لمنطقة المدرسة فرض إجراءات تأدیبیة للتوظیف  
، المعروف باسم مدونة قواعد السلوك للمعلمین    WAC  181-87وتشمل الفصل. إذا تبین أن معلًما معتمدًا قد ارتكب انتھاكًا لـ 

إجراءً تأدیبیًا على الشھادة ، بما یصل إلى ویتضمن اإللغاء. قد تتضمن   OSPIالمحترفین ، فقد یقترح مكتب الممارسات المھنیة في  
 مقاول لھذه السیاسة خسارة العقود.انتھاكات ال

 
 
 

 : دعم الطالب المستھدف7الخطوة 
 

یر السلبي للتحرش على  سیتم توفیر خدمات دعم المنطقة المناسبة لألشخاص الذین یتبین أنھم تعرضوا للمضایقات أو الترھیب أو التنمر ، وسیتم التعامل مع التأث
 الطالب ومعالجتھ حسب االقتضاء.
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J. الحصانة / االنتقام 
 

ال یجوز ألي موظف بالمدرسة أو الطالب أو المتطوع االنخراط في أعمال انتقامیة أو انتقامیة ضد طالب أو شاھد مستھدف أو أي 
 شخص آخر یقدم معلومات حول عمل مزعوم من المضایقة أو الترھیب أو التنمر. االنتقام محظور وسیؤدي إلى االنضباط المناسب.

K. رىموارد آخ 
یجب على الطالب واألسر استخدام إجراءات الشكوى والطعن في المنطقة كرد أول على مزاعم التحرش أو الترھیب أو التنمر. ومع ذلك 

، ال شيء في ھذا اإلجراء یمنع الطالب أو الوالد / الوصي أو المدرسة أو المنطقة من اتخاذ إجراءات لمعالجة التمییز أو المضایقة على  
شخص ما في فصل دراسي محمي قانونیًا بموجب القانون المحلي أو قانون الوالیة أو القانون الفیدرالي. یمكن أیضًا   أساس عضویة

 اإلبالغ عن شكوى مضایقة أو ترھیب أو تنمر إلى الوكاالت الحكومیة أو الفیدرالیة التالیة:
 البرید اإللكتروني:  360.725.6162)  (لشكاوى التمییز  OSPIمكتب المساواة والحقوق المدنیة   ●

         equity@k12.wa.us 
● https://www.k12.wa.us/policy-funding/equity-and-civil-rights 

 
 800.233.3247لجنة حقوق اإلنسان بوالیة واشنطن   ●

        www.hum.wa.gov/index.html 
 البرید اإللكتروني:  IX  206.607.1600مكتب الحقوق المدنیة ، وزارة التعلیم األمریكیة ، المنطقة   ●

         OCR.Seattle@ed.gov www.ed.gov/about/offices/list/ocr/index.html 
 

 877.292.3804دائرة العالقات المجتمعیة دائرة العدل  ●
 
        www.justice.gov/crt/ 

 2597-866.297التعلیمیة  مكتب أمین المظالم  ●
 

● Email: OEOinfo@gov.wa.gov 
                       http://oeo.wa.gov/ 

 OSPI  360.725-6044مركز أمان  ●
● https://www.k12.wa.us/student-success/health-safety/school-safety-center 

L. سیاسات وإجراءات المنطقة األخرى 
اإلجراءات التصحیحیة للسلوكیات غیر المناسبة التي ال ترقى إلى ال یوجد في ھذه السیاسة أو اإلجراء ما یقصد منھ حظر التأدیب أو 

مستوى المضایقة أو الترھیب أو التنمر على النحو المحدد في ھذه السیاسة ولكنھا محظورة أو قد تكون محظورة بواسطة قواعد المنطقة  
 أو المدرسة األخرى .

 

 3220سیاسة مجلس اإلدارة   -حریة التعبیر  
 

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

 راسیة أو أماكن التجمع وفي جمیع األنشطة األخرى المتعلقة بالمدرسة داخل الحرم الجامعي أو خارجھ.الفصول الد
 

یجب على المشرف تطویر مبادئ توجیھیة تضمن أن الطالب قادرون على التمتع بحریة التعبیر عن الرأي مع الحفاظ على السلوك المنظم  
 للمدرسة.

 
 3221سیاسة المجلس   -منشورات الطالب

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

 بمثابة أدوات للتعلیم والتواصل مع الطالب. یتم تشغیلھا وتمویلھا بشكل جوھري من قبل المنطقة.
ھذه المنشورات جمیع مجاالت اھتمام الطالب ، بما في ذلك الموضوعات التي قد یكون ھناك جدل  یجب أن تعكس المواد التي تظھر في مثل  

 أو معارضة بشأنھا. قد یتم عرض القضایا الخالفیة
شریطة أن یتم التعامل معھا بعمق وأن تمثل مجموعة متنوعة من وجھات النظر. ال یجوز أن تكون ھذه المواد تشھیریة أو فاحشة أو بذیئة ؛  

تسبب في اضطراب كبیر في المدرسة ؛ تدخل فى  خصوصیة اآلخرین ؛ تحط من قدر أي عرق أو دین أو جنس أو مجموعة عرقیة ؛ أو  

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.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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 تدعو إلى انتھاك القانون أو تعلن عن منتجات التبغ أو المشروبات الكحولیة أو المخدرات غیر المشروعة أو أدوات صنع المخدرات
 

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

 
 3222سیاسة مجلس اإلدارة    -توزیع المواد 

 
 

تفرض ھذه  قد یتم توزیع المنشورات أو المواد األخرى التي كتبھا الطالب في مباني المدرسة وفقًا لإلجراءات التي وضعھا المشرف. قد
ذه  اإلجراءات قیودًا على وقت ومكان وطریقة التوزیع بما في ذلك اإلذن المسبق لتوزیع أو تداول كمیات كبیرة من المواد المطبوعة أو نشر ھ

 المواد على ممتلكات المدرسة.
 

أو تتعارض مع العملیات المدرسیة  یجب أن یخضع الطالب المسؤولون عن توزیع المواد التي تؤدي إلى اضطراب كبیر في النشاط المدرسي 
 إلجراء تصحیحي أو عقوبة ، بما في ذلك التعلیق أو الطرد ، بما یتوافق مع سیاسات تأدیب الطالب

 
 

 3223سیاسة المجلس  -حریة التجمع  
 
 

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

 تتعلق بالمدرسة أم ال . ال یجوز السماح لمثل ھذه األنشطة بالتدخل في سیر العمل العادي للمدرسة.
 

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

 
 

 3231سیاسة المجلس    -عملیات البحث عن الطالب والممتلكات الشخصیة  
 

 
 

یتم تفتیش الطالب وممتلكاتھ الشخصیة وخزانة و / أو سیارتھ من قبل مسؤولي المدرسة إذا كان ھناك شك فردي معقول في أن البحث سوف قد 
ل یسفر عن دلیل على انتھاك الطالب للقانون أو قواعد المدرسة التي تحكم سلوك الطالب. یجب أن یكون لمدیر المدرسة أو مساعد المدیر مسؤو 

 موظف حاضر أثناء البحث.  إضافي أو 
 

 
 

A.  یجب أن یكون أي بحث عن الطالب مرتبطًا بشكل معقول باكتشاف المواد المھربة أو غیرھا من األدلة على انتھاك الطالب للقانون أو قواعد
 المدرسة.

القانون أو سیاسة المقاطعة ، بما في ألغراض ھذه السیاسة ، تعني كلمة "مھربة" العناصر أو المواد أو المواد التي یحظر حیازتھا بموجب  
تبر  ذلك على سبیل المثال ال الحصر ، المواد الخاضعة للرقابة أو المشروبات الكحولیة أو منتجات التبغ أو أي شيء یمكن أن یكون معقوالً یع

 سالًحا ناریًا أو سالًحا.
B. عمر وجنس الطالب وطبیعة المخالفة المشتبھ بھا. یجب على الموظفین إجراء عملیات البحث بطریقة ال تطفل بشكل مفرط في ضوء 
C. .ال یجوز للموظفین البحث عن سیارة الطالب إال إذا كانت متوقفة في ممتلكات المدرسة 
D. .ال یجوز أن یخضع أي طالب لتفتیش عاري أو لتفتیش تجویف الجسم من قبل موظفي المدرسة 
E. المخدرات / الكحول دون اشتباه فردي معقول بأن الطالب تحت تأثیر أو في  ال یجوز أن یخضع أي طالب لتفتیش بواسطة كالب الكشف عن

 حوزتھ مادة خاضعة للرقابة أو كحول.
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F.   یمكن استخدام فحوصات الكشف بواسطة  الكالب قبل وأثناء وبعد الیوم الدراسي وفي األحداث المدرسیة ، إلجراء عملیات تفتیش عامة في

على سبیل المثال ال الحصر الفصول الدراسیة وخزائن الطالب وخزائن صالة األلعاب الریاضیة والمكاتب  الحرم الجامعي بما في ذلك 
ومواقف السیارات في المدارس والسیارات المتوقفة في ممتلكات المدرسة. سیتم إجراء أي عملیات تفتیش من ھذا القبیل في وجود موظفي  

 صحیح ومعتمد.المدرسة من قبل مدرب كالب وكالب مدربة بشكل  
G.   ال یجوز أن یخضع أي طالب الختبار الكحول / المخدرات بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر عصاAlco Screen  أو جھاز قیاس

الكحول ما لم یكن ھناك شك فردي معقول بأن الطالب تحت تأثیر مادة خاضعة للرقابة أو كحول. إذا رفض الطالب التعاون مع إدارة اختبار 
 ول ، یمكن للموظفین المضي قدًما في االنضباط المناسب بناءً على جمیع األدلة األخرى المتاحة.الكح

H. .إذا رفض الطالب التعاون مع أي بحث ، فقد یتم تأدیب الطالب لعدم التعاون مع واتباع توجیھات مدیر المدرسة 
 

 

 3232سیاسة المجلس   -عملیات البحث في الخزانة 
 
 

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

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

 
ا كانت ھناك أسباب معقولة لالشتباه في أن البحث سوف یسفر عن  یجب أن تخضع خزانة أي طالب أو مكتب أو أي منطقة تخزین أخرى للبحث إذ

ت البحث  دلیل على انتھاك الطالب للقانون أو قواعد المدرسة. یجب إجراء أي بحث في خزانة الطالب الفردیة وفقًا لسیاسة المجلس التي تحكم عملیا
 الشخصیة.

 
 

ودون اشتباه معقول في أن البحث سوف یسفر عن دلیل على انتھاك أي   یمكن تفتیش جمیع خزانات الطالب في أي وقت دون إشعار مسبق
ا طالب معین للقانون أو قواعد المدرسة. إذا تأكد مسؤول المدرسة الذي یجري ھذا البحث شكوكًا معقولة في أن أي حاویة داخل الخزانة ، بم

ة أو قطعة من المالبس ، تحتوي على دلیل على انتھاك الطالب في ذلك على سبیل المثال ال الحصر ، حقیبة أو حقیبة ظھر أو حقیبة ریاضی
 للقانون أو قواعد المدرسة ، قد یتم تفتیش الحاویة وفقًا لسیاسة المجلس التي تحكم عملیات البحث الشخصیة.

 
 3245سیاسة المجلس    -الطالب وأجھزة االتصاالت  

 
 

لك على سبیل المثال ال الحصر ، أجھزة االستدعاء والصافرات والھواتف  یجب على الطالب الذین یمتلكون أجھزة اتصاالت ، بما في ذ
المحمولة والھواتف الذكیة وأجھزة االتصال اإللكترونیة الشخصیة األخرى ذات الصلة ("أجھزة االتصاالت السلكیة والالسلكیة") مراعاة  

 الشروط التالیة:
 
 

A.   وبعد الیوم الدراسي العادي ما لم (أ) توجد حالة طوارئ تتضمن خطًرا جسدیًا وشیكًا ، یجب تشغیل أجھزة االتصاالت وتشغیلھا فقط قبل
 (ب) مصرًحا بخالف ذلك من قبل مسؤول المدرسة أو (ج) بخالف ذلك مصرًحا بھ من قبل قواعد المدرسة.

B. طل بیئة التعلم التعلیمیة ، أو تضایق / تتسلط / ال یجوز للطالب استخدام أجھزة االتصاالت بطریقة تشكل تھدیدًا للنزاھة األكادیمیة ، أو تع
تنتھك حقوق خصوصیة اآلخرین.  تھدد الطالب اآلخرین ، أو 

C.  ال یجوز للطالب إرسال أو مشاركة أو عرض أو حیازة صور أو رسائل نصیة أو رسائل برید إلكتروني أو مواد أخرى من السلوك
في شكل إلكتروني أو أي شكل آخر على الھاتف الخلوي أو أي جھاز  ،   RCW 9.68A.011الجنسي الصریح ، كما ھو محدد في 

إلكتروني آخر ، أثناء الطالب في أرض المدرسة ، في األحداث التي ترعاھا المدرسة أو في الحافالت المدرسیة أو المركبات التي توفرھا 
 المنطقة.
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D. یفقدون امتیاز جلب أجھزة االتصاالت إلى ممتلكات المنطقة. سیتعرض الطالب الذین ینتھكون ھذه السیاسة إلجراءات تأدیبیة وقد 
E.   یجوز للمسؤول البحث في جھاز اتصاالت عندما یكون لدى المسؤول شك فردي معقول بأن البحث في جھاز االتصاالت سیكشف عن

 انتھاك لھذه السیاسة أو قواعد المنطقة / المدرسة األخرى أو نشاط غیر قانوني.
F. رة جھاز االتصاالت إذا كان ھناك دلیل على انتھاك ھذه السیاسة أو قواعد المنطقة / المدرسة األخرى أو نشاط غیر  یجوز للمسؤول مصاد

ولي أمر / ولي أمر الطالب بما یتفق مع   قانوني. في حالة مصادرتھ ، یجب إعادة جھاز اتصاالت إلى الطالب بعد نھایة الیوم الدراسي أو 
 لمحتوى أو الصور التي قد تنتھك قوانین الوالیة أو القوانین الفیدرالیة إلى تطبیق القانون.قواعد المدرسة. سیتم إحالة ا

G.   تدمیر جھاز االتصاالت یتحمل الطالب مسؤولیة إحضار جھاز اتصال إلى المدرسة لن تكون المنطقة مسؤولة عن فقدان أو سرقة أو 
 الذي یتم إحضاره إلى ممتلكات المنطقة.

H. متثال ألیة قواعد إضافیة وضعتھا مدرسة فردیة لالستخدام المناسب ألجھزة االتصاالت.یجب على الطالب اال 
 

 3246سیاسة مجلس اإلدارة رقم   -استخدام العزلة والتقیید والقوة المعقولة  
 
 

بكرامة واحترام. سیبقى جمیع  تتمثل سیاسة مجلس اإلدارة في أن تحافظ المنطقة التعلیمیة على بیئة تعلیمیة آمنة مع معاملة جمیع الطالب  
 الطالب في المنطقة التعلیمیة بأمان من االستخدام غیر المعقول للقوة.

  یجوز لموظفي المنطقة التعلیمیة استخدام القوة المعقولة أو ضبط النفس أو العزلة فقط عند الضرورة للتحكم في السلوك العفوي الذي یشكل
یتصرف أو لشخص آخر أو ممتلكات اآلخرین. یجب على موظفي المنطقة استخدام أقل قدر من القوة   احتماًال وشیكًا لضرر جسیم للطالب الذي

  أي ضبط النفس أو العزلة المناسبة لحمایة سالمة الطالب والموظفین ویجب التوقف عن استخدام القوة أي ضبط النفس أو العزلة بمجرد تبدید
 احتمال حدوث ضرر جسیم.

 
 

تقلیل خطر وشیك وجسیم لإلصابة الجسدیة بالنفس أو لآلخرین. إذا فشلت  تعتبر القوة البدنیة   أو التقیید أو العزلة معقولة عند الحاجة لمنع أو 
و تدخالت خفض التصعید أو كانت غیر مناسبة ، فیمكن استخدام القوة الجسدیة أو التقییدیة المعقولة لحمایة ممتلكات المنطقة من الخسائر أ

 األضرار الجسیمة.
 
 

ا ال یجوز استخدام جھاز التقیید إال من قبل مسؤول الموارد المدرسیة. یعد استخدام جھاز تقیید الحركة من قبل مسؤول موارد المدرسة أمرً 
معقوالً فقط إذا كان السلوك العفوي للطالب یشكل احتماًال وشیكًا بحدوث ضرر جسیم للطالب الذي یتصرف أو لشخص آخر أو ممتلكات  

 اآلخرین.
 
 

تقیید استخدام القوة المعقولة اي ضبط النفس حسب   تھدف ھذه السیاسة إلى مخاطبة الطالب المسجلین في المنطقة وال یقصد منھا منع أو 
 الضرورة مع البالغین أو الشباب اآلخرین من خارج المدرسة وفقًا لما یسمح بھ القانون.

 
 

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

 اآلباء أو األوصیاء على الطالب الذین تفكر المدرسة معھم في استخدام التقیید أو العزلة كتدخل سلوكي مخطط بموجب قانون تعلیم األفراد
قیید أو العزلة سیتم تزویدھم نسخة من  على استخدام الت  504] والطالب الذین ستحتوي خطتھم في المادة IDEAذوي اإلحتیاجات الخاصة [

 استخدام المقاطعة للعزل ، وضبط النفس ، وأجھزة التقیید ، وسیاسة القوة المعقولة. سیضع المشرف إجراءات لتنفیذ ھذه السیاسة.
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 3143 -اإلخطار ونشر المعلومات حول مخالفات الطالب واألخطار بالتھدیدات بالعنف أو األذى  
 

ا جرائم أو حوكموا  تلتزم منطقة مكلتیو التعلیمیة بتوفیر بیئة آمنة ومأمونة لجمیع الطالب والموظفین. یتمتع جمیع الطالب ، بمن فیھم أولئك الذین ارتكبو 
 علیھا ، بحقوق دستوریة في التعلیم العام.

 
 

A. دمات االجتماعیة والصحیة ، وإدارة اإلصالحیات ، والمناطق  إخطار مخالفات الطالب من مكتب ضابط شرطة المقاطعة ، والمحاكم ، وإدارة الخ
 التعلیمیة األخرى.

،  تتلقى المقاطعة إخطارات ومعلومات حول الطالب المخالفین من عدة مصادر مصرح بھا قانونًا ، بما في ذلك مكتب عمدة المقاطعة ، والمحاكم
اإلصالحیات ، والمناطق التعلیمیة األخرى التي التحق بھا الطالب سابقًا. ستتخذ المنطقة تدابیر  وإدارة الخدمات االجتماعیة والصحیة ، وإدارة  

  احترازیة مناسبة عندما تتلقى إخطارات ومعلومات عن مخالفات الطالب من أي من ھذه المصادر. سیكون انضباط الطالب ، إن وجد ، متسقًا مع
 ل الدراسي ، واالنضباط ، واإلجراءات التصحیحیة.إدارة الفص -  3241سیاسة مجلس اإلدارة رقم 

 
یلعب دور المشرف أو من ینوب عنھ ، واإلشارات حول الطالب. إذا تلقى المشرف ، أو من ینوب عن المشرف ، أو مدیر المدرسة معلومات عن  

(إخطارات ضابط شرطة    RCW 9A.44.138(إخطارات من المناطق التعلیمیة األخرى) ،    RCW 28A.225.330مخالفة الطالب بموجب  
(إخطارات إدارة   RCW  13.40.215(إخطارات المحكمة إلى) المناطق التعلیمیة) ،    RCW  13.04.155المقاطعة إلى المناطق التعلیمیة) ،  

التعلیمیة) ، سیتم اتباع  (إدارة إشعارات التصحیحات إلى المناطق    RCW  72.09.730األطفال والشباب والعائالت إلى المناطق التعلیمیة) ، أو 
 أحكام اإلخطار التالیة.

 
 

 الجرائم الجنسیة و مرتكبو الجرائم الجنسیة أو الخطف المسجلون. .1
 
 

a. .عند استالم معلومات حول الجرائم الجنسیة على النحو المحدد في   المشرف أو من ینوب عنھRCW 9.94A.030    أو عند
، سیقدم   RCW 9A.44.138المسجلین أو مرتكبي جرائم االختطاف وفقًا لـ استالم معلومات حول مرتكبي جرائم الجنس  

أو ، إذا لم یكن معروفًا ،   -المشرف أو من ینوب عنھ المعلومات إلى مدیر المدرسة حیث تم تسجیل الطالب أو سیتم تسجیلھ  
 مكان تسجیل الطالب مؤخًرا.

 
b.  .أعاله ، یجب علیھ بعد ذلك الكشف عن المعلومات على النحو عندما یتلقى مدیر المدرسة المعلومات الموضحة  المدراء

 التالي.
إذا تم تصنیف الطالب على أنھ مستوى خطر من المستوى الثاني أو الثالث ، فیجب على المدیر تقدیم المعلومات التي یتلقاھا  

یكون على درایة   إلى كل معلم للطالب وإلى أي موظف آخر ، وحسب رأي المدیر ، یشرف على الطالب أو یجب أن
 ألغراض أمنیة من سجل الطالب.

، یجب على المدیر تقدیم المعلومات الواردة فقط للموظفین الذین ، في رأي  1إذا تم تصنیف الطالب على أنھ مستوى خطر  
 المدیر ، ألغراض أمنیة یجب أن یكونوا على درایة بسجل الطالب.

c. یُحظر على مرتكبي الجرائم الجنسیة األحداث المدانین   ة الضحایا.حضور (األحداث) المدانین بجرائم جنسیة في مدرس
االلتحاق بالمدارس االبتدائیة والمتوسطة والثانویة التي یحضرھا ضحایاھم أو أشقاء الضحایا. یتحمل الوالدان أو األوصیاء 

التكالیف األخرى المرتبطة أو المطلوبة  القانونیین لمرتكبي االعتداء الجنسي (األحداث) المدان مسؤولیة توفیر النقل أو تغطیة  
 من خالل تغییر مرتكب الجرائم الجنسیة في المدرسة.

) في ضمان عدم تسجیل مرتكبي  DSHSیساعد برنامج الحضور المدرسي التابع إلدارة الخدمات االجتماعیة والصحیة (
، في نفس المدرسة التي یلتحق بھا الضحیة أو   )JRAالجرائم الجنسیة (األحداث) ، الملتزمون بإدارة إعادة تأھیل األحداث (

لنقل الجاني إلى مدرسة   JRAمع    DSHSأشقاء الضحایا. إذا كان ھناك تعارض في المدارس ، فیعمل موظفو برنامج  
 أخرى.
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d.  .سوف یتشاور مدیر المدرسة أو من ینوب عنھ ویتعاون مع إدارة اإلصالحیات ، وموظفي قضاء (األحداث) ، تعاون
ي العالج ، ومجموعات دعم الضحایا ، واألسر ، حسب االقتضاء ، عند العمل مع الطالب المطلوب منھم التسجیل  ومقدم

 متحرش جنسي أو مذنب مختطف.
 
e. .تتلقى وكاالت تنفیذ القانون المعلومات ذات الصلة حول اإلفراج عن مرتكبي جرائم االعتداء الجنسي   استفسارات الجمھور

ات وتقرر متى یجب الكشف عن ھذه المعلومات للجمھور. لذلك ، سیقوم موظفو المنطقة التعلیمیة  واالختطاف في المجتمع
والطالب) فیما یتعلق بالطالب   والمدرسة بإحالة جمیع االستفسارات من قبل الجمھور بشكل عام (بما في ذلك أولیاء األمور 

 لى تطبیق القانون.المطلوب منھم التسجیل كمتحرش جنسي أو مذنب باالختطاف مباشرة إ
 

جرائم العنف ، وجرائم األسلحة الناریة واألسلحة الخطرة ، والحیازة غیر المشروعة أو تسلیم المواد الخاضعة للرقابة ، أو اإلجراءات  .2
 التأدیبیة المدرسیة.

 
 

a. .عند تلقي معلومات حول جریمة عنیفة على النحو المحدد في   المشرف أو من ینوب عنھRCW 9.94A.030    فإن أي ،
تسلیم غیر قانوني ، أو كلیھما ، لمواد خاضعة للرقابة تنتھك الفصل   RCW 9.41جریمة بموجب الفصل   ، حیازة أو 

69.50  RCW    أو إجراء تأدیبي في المدرسة ، سیقدم المشرف أو من ینوب عنھ المعلومات إلى مدیر المدرسة حیث تم ،
 لم یكن معروفًا ، المكان الذي تم فیھ تسجیل الطالب مؤخًرا. أو ، إذا -تسجیل الطالب أو سیتم تسجیلھ  

 
b.  .عند استالم المعلومات الموضحة أعاله ، یكون للمدیر سلطة تقدیریة لمشاركة المعلومات مع أحد موظفي المنطقة  المدراء

 إذا كانت المعلومات ، حسب تقدیر المدیر ، ضروریة من أجل:
 

 على الطالبیقوم عضو ھیئة التدریس باإلشراف  ▪
 .یقوم الموظف بتقدیم أو إحالة الطالب إلى خدمات الصحة العالجیة أو السلوكیة ؛ أو  ▪
 أغراض أمنیة. ▪
 
 
 
 

یجب على مدیري المدارس والموظفین توخي الحرص لعدم السماح للخصائص الدیموغرافیة أو الشخصیة للطالب بالتحیز  
 في قرار مشاركة المعلومات المستلمة

 
لومات حول حكم قضائي في محكمة (األحداث) لحیازةعند استالم مع  غیر قانونیة لمادة خاضعة للرقابة بما ینتھك الفصل 

69.50 RCW ،   یجب على مدیر المدرسة إخطار الطالب والوالد أو الوصي القانوني قبل خمسة أیام على األقل من
 مشاركة المعلومات مع موظف المنطقة

 
 

ولي  أمر الطالب أو الوصي القانوني على المشاركة المقترحة للمعلومات ، یجوز للطالب أو ولي أمر إذا اعترض الطالب أو 
تلقي إشعار من المدیر ، استئناف القرار إلى تبادل  الطالب أو الوصي القانوني أو كلیھما ، في غضون خمسة أیام عمل من  

المنطقةالمعلومات مع الموظفین إلى المشرف وفقا لإلجراءات التي وضعتھا    
 

وجب ھذا القسم  یجب أن یكون لدى المشرف خمسة أیام عمل بعد تلقي استئناف بموجب ما ورد أعاله التخاذ قرار كتابي بشأن ھذه المسألة. قرارات المشرف بم
 الفرعي نھائیة وال تخضع لمزید من االستئناف.

 
 رعي مع موظف المنطقة أثناء انتظار االستئناف.ال یجوز لمدیر المدرسة مشاركة معلومات التحكیم بموجب ھذا القسم الف
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 قانون السجالت العامة. .3
 

)  RCW  42.56تُعفى أي معلومات یتلقاھا موظفو المنطقة بموجب ھذا القسم من الكشف عنھا بموجب قانون السجالت العامة (الفصل  
، والقوانین األخرى أو السوابق القضائیة ،   RCW 28A.225.330وال یجوز نشرھا بشكل أكبر باستثناء ما ھو منصوص علیھ في  

والتعلیم وقانون حقوق الخصوصیة لعام    وما یلیھا).  USC Sec. 1232g 20(  1994واألسرة 
 

 إحالة الطالب المخالفین إلى بعض الفصول الدراسیة. .4
 

القانوني والتدخل في الحجز  (االختطاف والسجن غیر  RCW 9A.40(االعتداء) أو   RCW 9A.36طالب یرتكب جریمة بموجب  
واالتجار واإلكراه على العبودیة القسریة) أو  (الحرق المتعمد ، الحرق   RCW 9A .48(التحرش) أو    RCW 9A.46واإلغواء 

المتھور ، األذى الخبیث) عندما یكون النشاط موجھًا إلى المعلم ، ال یجوز تعیینھ في الفصل الدراسي لھذا المعلم طوال مدة حضور 
 لطالب في تلك المدرسة أو أي مدرسة أخرى تم تعیین المعلم فیھا.ا
 

 
(االختطاف ، والسجن غیر القانوني ، والتدخل في   RCW 9A.40(االعتداء) ،  RCW 9A.36الطالب الذي یرتكب جریمة بموجب  

(الحرق    RCW 9A .48، أو (التحرش)  RCW 9A.46الحجز ، واإلغراء ، واالتجار ، واإلكراه على العبودیة غیر الطوعیة) ، 
المتعمد ، الحرق المتھور ، واألذى الخبیث) ، عند توجیھھ إلى طالب آخر ، یمكن إزالتھ من حجرة الدراسة للضحیة طوال مدة حضور 

 الطالب في تلك المدرسة أو أي مدرسة أخرى یلتحق بھا الضحیة.
 

 
B. .األخطار بالتھدیدات بالعنف أو األذى 

 
 

الطالب وموظفي المدرسة الذین یتعرضون للتھدید بالعنف أو األذى بالتھدیدات في الوقت المناسب. یُقصد بمصطلح "التھدید  سیتم إخطار 
بالعنف أو األذى" االتصاالت المباشرة أو غیر المباشرة بأي وسیلة بقصد إلحاق األذى الجسدي بفرد أو أفراد معینین أو تجعل الشخص في 

 الوشیك بحدوث ضرر جسیم.حالة خوف من االحتمال  
 

تقییم التھدید   - 3225ستقوم المنطقة بتقییم ومعالجة التھدیدات المحتملة للعنف أو األذى بطریقة تتفق مع سیاسة وإجراءات مجلس اإلدارة  
تھدید خطًرا متوسطًا أو  المستند إلى المدرسة ، وسیاسات السالمة األخرى ، وخطط المدرسة اآلمنة الشاملة. في الحاالت التي یعتبر فیھا ال

خطًرا كبیًرا أو یتطلب مزیدًا من التدخل لمنع العنف أو الضرر الجسیم ، یجب على مسؤول المدرسة إخطار الوالد و / أو الوصي على أي 
طعة أن یكون اإلشعار طالب یكون ھدفًا / متلقیًا للتھدید باإلضافة إلى أحد الوالدین و / أو الوصي على أي طالب قام بالتھدید. ستضمن المقا

و / أو الوصي ، األمر الذي قد یتطلب مساعدة لغویة لآلباء أو األوصیاء ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزی ة  بلغة یفھمھا الوالد 
 .1964بموجب الباب السادس من قانون الحقوق المدنیة لعام 

 
أو األفراد اآلخرین ، یجوز للمنطقة الكشف عن المعلومات من سجالت التعلیم إلى األطراف  إذا كان ھناك تھدید محدد وكبیر على صحة أو سالمة الطالب 

المعلومات ضروریة سیكون توقیت وتفاصیل اإلشعار واسع النطاق كما یسمح بھ القانون الفیدرالي للحقوق التعلیمیة لألسرة  المناسبة التي تكون معرفتھا ب
ى ، والظروفوالخصوصیة ، والقیود القانونیة األخر  

 
 

إدارة  - 3241دارة  قد تستخدم المنطقة التعلیمیة معلومات حول التھدید بالضرر أو العنف فیما یتعلق بانضباط الطالب بما یتفق مع سیاسة وإجراءات مجلس اإل
اإلجراءات التصحیحیةالفصل الدراسي واالنضباط و  . 
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درسة وموظفي المدرسة الذین یقدمون إشعاًرا بحسن نیة كما ھو مطلوب ومتوافقًا مع  إن المنطقة التعلیمیة ومجلس اإلدارة ومسؤولي الم
یتمتعون بالحصانة من أي مسؤولیة تنشأ عن ھذا اإلخطار. الشخص الذي یقوم عن قصد وبسوء نیة أو عن عمد   سیاسات مجلس اإلدارة 

 .RCW 9A.20.021ب علیھا بموجب  بتقدیم إخطار كاذب عن تھدید بموجب ھذا القسم مذنب بارتكاب جنحة یعاق
 

C. .حصانة 
 

ة عن  أي موظف في منطقة المدرسة أو المقاطعة ینشر المعلومات وفقًا للقانون الفیدرالي وقانون الوالیة یتمتع بالحصانة من المسؤولیة المدنی
 بسوء نیة.األضرار ما لم یتم إثبات أن موظف المنطقة التعلیمیة أو المقاطعة تصرف بإھمال جسیم أو 

 
 2150سیاسة المجلس   -برامج المناھج المشتركة  

 
 

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

 وستكون متاحة لجمیع الطالب الذین یختارون المشاركة طواعیة. یشمل برنامج المناھج المشتركة األنشطة المعتمدة ذات الصلة بالمنھج.
 

 
رم أي شخص من مزایا مثل ھذا البرنامج أو تمیز بشكل  لن تستبعد المقاطعة أي شخص من المشاركة في برنامج المناھج المشتركة ، أو تح

 آخر ضد أي شخص في أي برنامج منھج مشترك على أساس الفئات المحددة في سیاسة عدم التمییز في المنطقة.
 

المتعلقة بالمنھج  ). المدیر مخول بالموافقة على األنشطة  ASBیوافق المجلس على جمیع األنشطة المدرجة في برنامج ھیئة الطالب المنتسبین (
 ویتیح لھم المرافق المدرسیة وتعیین موظفین لدعمھم واإلشراف علیھم.  ASBوالتي لیست جزءًا من برنامج 

 
 

 المعاییر التي یجب أن یستخدمھا المدیر للموافقة على األنشطة المتعلقة بالمنھج ھي:
 
 

A.  و / أو األھداف جزءًا من برنامج معین أو عرض  دورة ؛سیكون الغرض 
B.   یمتلكون مستوى المعرفة و / أو المھارات للمشاركة بنجاح في برنامج ذي صلة أو  سیتم تسجیل الطالب المشاركین حالیًا في دورة أو 

 النشاط ؛
C. سیشرف على المجموعة موظف مؤھل ؛ 
D. یجب أال تكون تكلفة النشاط باھظة بالنسبة للطالب أو المنطقة ؛ 
E.  متطلبات الباب التاسعیجب أن یتوافق النشاط مع 
F.   ؛یجب أن تتم جمیع األنشطة في مباني المدرسة ما لم یوافق علیھا مدیر المدرسة مسبقًا 
G. .یجب أال یكون النشاط سریًا بطبیعتھ 

بواحد على  أو من قبل المدیر ،  ASBیجب أن تفي األنشطة المتعلقة بالمنھج ، سواء تمت الموافقة علیھا من قبل مجلس اإلدارة كجزء من  
 األقل من المعاییر التالیة:

A. یتم تقدیمھا بانتظام ؛  یتم تدریس موضوع النشاط أو سیتم تدریسھ قریبًا في دورة 
B. یتعلق موضوع النشاط بمجموعة الدورات ككل ؛ 
C.  مطلوب المشاركة في النشاط لدورة معینة ؛ أو 
D. .ینتج عن المشاركة في النشاط رصید أكادیمي 
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اإلدارة المشرف لتطویر اإلجراءات المناسبة للتخطیط السلیم ، والتمویل ، والموافقة ، وتنفیذ جمیع األنشطة المعروضة ضمن  یوجھ مجلس 
 اإلرشادات المذكورة أعاله.

 
االحتیاجات  سیكون المدیر مسؤوالً عن إدارة برنامج المناھج الدراسیة في المدرسة. ستتاح فرصة في كل مدرسة للطالب ، بما في ذلك ذوي 

) سنوات للتأكد من أن برنامج  3الخاصة ، للمشاركة في بعض جوانب البرنامج. سیتم إجراء استطالع مرة واحدة على األقل كل ثالث (
 األنشطة الترفیھیة والریاضیة یستجیب بدقة الحتیاجات ورغبات الطالب.

 
 

 2151سیاسة مجلس اإلدارة    -األنشطة بین المدارس  
 

بقیمة برنامج األنشطة بین المدارس التي تشكل جزءًا ال یتجزأ من تجربة المدرسة اإلجمالیة لجمیع طالب المنطقة   یقر مجلس اإلدارة 
المتعلقة بالمسابقات الریاضیة التنافسیة أو األلعاب أو األحداث أو والمجتمع. وسیتضمن برنامج األنشطة بین المدارس جمیع األنشطة  

المعارض التي یشارك فیھا طالب كأفراد أو فرق من طالب ھذه المنطقة عندما تحدث مثل ھذه األحداث بین مدارس منفصلة داخل ھذه  
 المنطقة أو مع أي مدارس خارج ھذه المنطقة.

 
 یتوقع المجلس ما یلي:

 
A. ألنشطة واألحداث بین المدارس للقواعد واللوائح الخاصة بجمعیة األنشطة بین المدارس في واشنطن (تمتثل جمیع اWIAA لن تشارك .(

. لن تكون المنطقة التعلیمیة مسؤولة أو مسؤولة عن  WIAAمدارس المنطقة في أي ألعاب القوى خارج الموسم التي ال یعاقب علیھا 
البرامج التي یتم تنظیمھا أو الترویج لھا أو المشاركة فیھا من قبل الموظفین دون موافقة المدرسة. لن البرامج التي ال ترعاھا المدرسة أو  

تكون المنطقة التعلیمیة مسؤولة أو تتحكم أو تتحمل المسؤولیة عن األنشطة الصیفیة و / أو خارج الموسم ما لم ترعاھا منطقة المدرسة  
التي تحدد الظروف التي یمكن في ظلھا استخدام مرافق المدرسة والتي بموجبھا یمكن توجیھ  على وجھ التحدید. سیضع المشرف القواعد 

 إعالنات االتحادات الریاضیة الصیفیة و / أو العیادات إلى الطالب.
B. .یجب تدریب المدرب الریاضي بشكل صحیح وتأھیلھ لمھمة كما ھو موضح في الوصف الوظیفي للمدرب 
C. ح المھارات والتقنیات وتدابیر السالمة المرتبطة بمھمة التدریب الخاصة بھم. أي انحراف عن اإلرشادات سیتلقى كل مدرب كتیبًا یوض

 الواردة في الكتیب یجب أن تتم الموافقة علیھ مسبقًا من قبل مدیر المنطقة الریاضیة أو من ینوب عنھ.
D.   دوالر) في   500المقدمة للمدرب التي تتجاوز خمسمائة دوالر (یجب أن یوافق مجلس اإلدارة على رواتب التدریب وجمیع الھدایا

 الموسم.
E.   سیتم توفیر فرص التدریب أثناء الخدمة لكل مدرب بحیث یتم تدریبھ على تلبیة احتیاجات الرعایة الصحیة للمشاركین. قبل الموسم

 التدریب واأللعاب (داخل وخارج).الریاضي ، سیقوم المدرب بإعداد خطة للتعامل مع حاالت الطوارئ الطبیة في جلسات  
F. .سیحصل المشاركون على معدات تم صیانتھا وتركیبھا بشكل صحیح 
G. .سیتم فحص جمیع المرافق والمعدات المستخدمة في برنامج النشاط بین المدارس على أساس منتظم 
H. جب أن یوافق علیھا المشرف أو من ینوب  األدویة غیر الموصوفة ، بما في ذلك عناصر مثل المسكنات والفیتامینات وأقراص الملح ، ی

عنھ قبل أن تكون متاحة لالستخدام من قبل المدربین و / أو المدربین الریاضیین. بعد الموافقة على أدویة التدریب الریاضي ، یجب على 
ریاضي. إذا لم یكن ھذا المدرب و / أو المدرب الحصول على إذن من ولي األمر وطبیب الطالب قبل استخدام األدویة خالل الموسم ال

یمنع ھذا الحكم المدرب و / أو المدرب من استخدام مواد   اإلصدار موجودًا في الملف ، فال یجوز استخدام األدویة غیر الموصوفة. ال 
 اإلسعافات األولیة المعتمدة.

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/2151.html
http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/2151.html
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I.      یقر مجلس اإلدارة بأن بعض المخاطر مرتبطة بالمشاركة في الریاضات بین المدارس. بینما ستسعى المنطقة التعلیمیة جاھدة لمنع
الوصي (األوصیاء) التوقیع على بیان یشیر  اإلصابات والحوادث التي یتعرض لھا الطالب ، سیُطلب من كل مشارك ووالده (والدیھ) أو 

إلى أن الوالد (الوالدین) والطالب یقران بمخاطر اإلصابات الناتجة عن ھذه المشاركة والتأكید على أن الطالب سوف یتبع تعلیمات  
 المدرب.

 
 
J.  اللیاقة البدنیة والموافقة على المشاركة قبل الممارسة األولى للمشاركة في ألعاب القوى بین المدارس ، یجب على الطالب تقدیم دلیل على

الریاضیة بین المدارس من قبل سلطة طبیة مرخصة إلجراء الفحص البدني. سیتم إكمال تقریر مكتوب عند إصابة طالب أثناء مشاركتھ  
 أي نشاط.في نشاط مدرسي تحت اإلشراف. سیكون المشارك خالیًا من اإلصابة وسیتعافى تماًما من المرض قبل المشاركة في  

 
 
K.   یُطلب من كل طالب یشارك في األنشطة الریاضیة بین المدارس أن یكون لدیھ أو یحصل على تأمین طبي لتغطیة النفقات المتكبدة نتیجة

لإلصابات التي لحقت بھ أثناء مشاركتھ في النشاط الالمنھجي. سیقدم الطالب دلیًال على التغطیة بحد أدنى من النفقات الطبیة أو 
سیحصلون على ھذه التغطیة من خالل خطة التأمین المقدمة لجمیع الطالب المشاركین في األنشطة في المنطقة. لن یُحرم أي طالب من  
القدرة على المشاركة فقط ألن عائلة الطالب ، بسبب الدخل المنخفض ، غیر قادرة على دفع كامل مبلغ قسط التأمین لھذا التأمین. یجوز 

وب عنھ الموافقة على التنازل الجزئي أو الكامل عن األقساط للسماح لجمیع الطالب بالحصول على التأمین الطبي  للمشرف أو من ین
 المطلوب.

 
 

م سیقوم المشرف أو من ینوب عنھ بإعداد برنامج األنشطة بین المدارس للعام الدراسي والموافقة علیھ وتقدیمھ إلى المجلس للنظر فیھ. سیقو 
ب عنھ بإعداد قواعد لتسییر األنشطة الطالبیة بما في ذلك ، على سبیل المثال ال الحصر ، عدم استخدام المشروبات المشرف أو من ینو 

لم یصفھا    الكحولیة ؛ استخدام التبغ استخدام أو حیازة مواد كیمیائیة غیر قانونیة (بما في ذلك الماریجوانا / القنب) أو المواد األفیونیة التي
ماني؛ تقیید باالوقات المسموح بھا ؛ سلوك ال ینم عن روح ریاضیة؛ الغیاب عن الممارسة القمار. أو أي مخالفة للقانون الطبیب ؛ مظھر جس

بین  المدني. سیتم توزیع إشعار بالقواعد واإلجراءات التأدیبیة المتعلقة بانتھاكات القواعد على كل مشارك ووالدیھ قبل بدایة موسم النشاط  
 المدارس.

 
 

 التمییز عدم 
 

لن تستبعد المقاطعة أي شخص من المشاركة في برنامج التعلیم بین المدارس ، أو حرمان أي شخص من مزایا مثل ھذا البرنامج أو التمییز  
 ضد أي شخص في أي برنامج بین المدارس على أساس الفئات المحددة في سیاسة عدم التمییز في المقاطعة.

 
 

الالزمة لألنشطة الترفیھیة والریاضیة لجمیع األجناس ، على الرغم من أن النفقات اإلجمالیة ال یشترط أن تكون ستوفر المقاطعة األموال 
 متساویة لألعضاء من كل جنس ، وال یلزم أن تكون نفقات الفرق المنفصلة القائمة على النوع االجتماعي متساویة.

 
الخاصھ الفر معقولة ووسائل الراحة أو  عندما یتعذر على الطالب ذوي اإلحتیاجات  دیة المشاركة في األنشطة الحالیة حتى عندما یتم تقدیم تعدیالت 

منفصلة الخاصھ للمشاركة في أنشطة ترفیھیة أو ریاضیة  قد توفر المنطقة فرصًا للطالب ذوي اإلحتیاجات  أو   المساعدات أو الخدمات الضروریة ، 
 مختلفة.
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تشغیل أو رعایة فرق منفصلة ألعضاء من كل جنس حیث یعتمد اختیار ھذه الفرق على مھارة تنافسیة أو أن النشاط المعني ھو ریاضة اتصال.  یجوز للمنطقة  
  ء الجنسومع ذلك ، عندما تدیر المقاطعة أو ترعى فریقًا في ریاضة معینة ألعضاء واحد من كل جنس ولكن لیس اآلخر ، وكانت الفرص الریاضیة ألعضا
اك الجسدي  اآلخر محدودة في السابق ، فسیُسمح ألعضاء كل جنس مستبعد جرب للفریق المقدم. ألغراض ھذه السیاسة ، تشمل الریاضات التي تتطلب االحتك

 جسدي.المالكمة والمصارعة والرجبي وھوكي الجلید وكرة القدم وكرة السلة والریاضات األخرى التي یتضمن النشاط الرئیسي فیھا االتصال ال
 
 

ند ستوفر المقاطعة فرصًا ریاضیة متساویة لجمیع األجناس داخل كل مدرسة أللعاب القوى بین المدارس أو النادي أو ألعاب القوى الجماعیة. ع
 تحدید ما إذا كان یتم توفیر فرص ریاضیة متساویة لجمیع األجناس ، ستنظر المنطقة في العوامل التالیة:

 
 
 عاب الریاضیة ومستویات المنافسة یستوعب بشكل فعال مصالح وقدرات األعضاء من جمیع األجناس ؛ما إذا كان اختیار األل .1
 توفیر المعدات واإلمدادات ؛ .2
 جدولة األلعاب ووقت التدریب ، بما في ذلك استخدام المالعب والمالعب والصاالت الریاضیة وحمامات السباحة ؛ .3
 وجدت ؛بدالت السفر والبدالت الیومیة ، إن  .4
 فرصة لتلقي التدریب والدروس األكادیمیة ؛ .5
 تعیین وتعویض المدربین والمعلمین ومسؤولي اللعبة ؛ .6
 توفیر غرف خلع المالبس والممارسة والمرافق التنافسیة ؛ .7
 توفیر المرافق والخدمات الطبیة والتدریبیة ، بما في ذلك توافر التأمین ؛ .8
 والطعام ، إن وجدت ؛ و توفیر مرافق وخدمات اإلسكان  .9

 الدعایة والجوائز. .10
 

 التقییم الریاضي السنوي  
 

ستقوم المقاطعة بتقییم برنامجھا داخل المدارس وبین المدارس في كل مدرسة مرة واحدة على األقل كل عام لضمان توفر فرص متساویة  
المدارس و / أو داخل المدرسة. یشمل التقییم مراعاة العوامل المذكورة ألعضاء من جمیع األجناس فیما یتعلق بالمشاركة في البرامج بین 

 في الفقرة أعاله حول عدم التمییز.
 

 استبیان االھتمامات الریاضیة للطالب 
 

طورھا كل ثالث سنوات ، ستدیر المقاطعة لكل مدرسة تعمل بین المدارس وألعاب القوى داخل المدرسة وغیرھا من األلعاب الریاضیة التي 
عند   مكتب المشرف على التعلیم العام لتحدید اھتمام الطالب والطالبات بالمشاركة في ریاضات معینة. ستأخذ المنطقة في االعتبار نتائج المسح

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

 
 مرافق

ستوفر المنطقة مرافق منفصلة (مثل الحمامات والمراحیض وغرف التدریب) للطالب والطالبات أو جدولة المرافق بشكل منصف لالستخدام  
 المنفصل.

 معلومات طبیة
 

 الظروف الصحیة التي تھدد الحیاة
ف الحالة الصحیة التي تھدد الحیاة بأنھا حالة "تعرض الطفل  یحدد قانون والیة واشنطن كیفیة خدمة األطفال الذین یعانون من   ظروف صحیة تھدد حیاتھم. تُعرَّ

النحل ،   لخطر الموت أثناء الیوم الدراسي إذا لم یكن ھناك دواء أو أمر عالج وخطة تمریض". یجب أن تشمل ھذه الحاالت ردود فعل شدیدة على لسعات
) ، بما في ذلك عنصر خطة الطوارئ الفردیة ، من IHP، والنوبات المرضیة. سیتم إعداد خطة رعایة صحیة فردیة ( والحساسیة الغذائیة ، والربو ، والسكري

سیتم استبعاد  قبل ممرضة مسجلة في المنطقة. مطلوب أمر دواء أو عالج من مقدم الرعایة الصحیة المرخص للطفل قبل أن یبدأ الطفل المدرسة. بدون ذلك ، 
 وفقًا للمتطلبات الفیدرالیة. اتصل بمدرسة الطالب للحصول على مزید من المعلومات.  الطفل من المدرسة

 



 
62  

 
 

 التحصینات
 

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

 والیوم والسنة التي حصل فیھا الطالب على جمیع التطعیمات المطلوبة.
 

إعفاء لألغراض   قد یتم إعفاء الطالب ألسباب طبیة أو دینیة أو فلسفیة أو شخصیة. یجب أن یصاحب توقیع مقدم الرعایة الصحیة المرخص 
الطبیة. توقیع الوالد / الوصي ضروري إلعفاء الطالب ألسباب دینیة أو فلسفیة أو شخصیة. قبل الروضة ، یرجى التحقق من اللقاحات 

 المطلوبة على موقع وزارة الصحة بوالیة واشنطن.
 

 األدویة في المدرسة
 

الدراسة أو عندما یكون الطالب تحت إشراف مسؤولي المدرسة ، یجب اتباع اإلجراءات إذا كان یجب على الطالب تلقي األدویة خالل ساعات 
، والذي أكمل بنجاح تدریب إدارة الدواء یمكنھ إدارة   RNالتالیة: فقط موظف معین من قبل المدیر ، والذي تم تفویضھ وتدریبھ من قبل  

ى استمارة طلب ترخیص الدواء مكتملة وموقعة من مقدم الرعایة الصحیة  الدواء. یجب أن یحتوي الدواء الذي یتم إعطاؤه في المدرسة عل
) والوالد / الوصي ؛ ویجب أن یكون الدواء في الحاویة األصلیة الموصوفة بشكل صحیح ، بما في ذلك أي دواء وعینات  LHCPالمرخص (

 بدون وصفة طبیة.
 اإلخطار القانوني

 
 إخطار األسبستوس

صحة المستمر اإلدارة السلیمة للصیانة والتخلص من األسبستوس واالمتثال للقوانین واللوائح الفیدرالیة وقوانین یتضمن برنامج السالمة وال
جمیع األسبستوس القابل للتفتیت   Mukilteo School Districtالوالیات المعمول بھا. باستخدام مفتشین مؤھلین ومعتمدین ، حددت مدرسة 

على مواد البناء الموجودة في مرافق المنطقة. تمت إزالة جمیع المواد القابلة للتفتیت التي تشكل خطًرا محتمالً    وغیر القابل للتفتیت الذي یحتوي
على الصحة بشكل صحیح. طورت المنطقة برنامج تشغیل وصیانة شامل بھدف منع حلقات إطالق األلیاف ومتطلبات اإلخطارات الالزمة في 

المقاطعة بقائمة جرد تحتوي على مادة األسبستوس التي تحتوي على مواد بناء لذلك المبنى. المخزون حالة حدوث حدث. یحتفظ كل مبنى في  
 متاح للتفتیش العام ویمكن الحصول علیھ عن طریق التحقق من مكتب المبنى.

 
 )PPRA) وتعدیل حمایة حقوق التلمیذ (FERPAقانون الخصوصیة والحقوق التعلیمیة لألسرة (

 
لدین حقوقًا بشأن استطالعات الرأي الخاصة بالمنطقة ، وجمع المعلومات واستخدامھا ألغراض التسویق ، وبعض االختبارات  الوا  PPRAیمنح  

عاًما حقوقًا معینة حول السجالت التعلیمیة للطالب. ھذه الحقوق  18أولیاء األمور والطالب الذین تزید أعمارھم عن   FERPAالجسدیة. تمنح  
. الحق في االنسحاب من 3. الحق في طلب تعدیل السجالت التعلیمیة للطالب.  2ومراجعة السجالت التعلیمیة للطالب.  . الحق في فحص 1ھي:  

. الحق في تقدیم شكوى إلى وزارة التعلیم األمریكیة  4وسیاسة مجلس المدرسة ؛   FERPAإصدار "معلومات الدلیل" على النحو المحدد في قانون 
). یمكن للوالدین الذین یعتقدون أن FERPAي االمتثال لمتطلبات قانون الخصوصیة والحقوق التعلیمیة لألسرة (بشأن اإلخفاقات المزعومة ف

 حقوقھم قد انتھكت 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 
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FERPA Opt-بیان خارجي 
 
 
 

) أن تحصل المنطقة التعلیمي فى  مكلتیو ، مع استثناءات معینة ، على FERPAیتطلب قانون الخصوصیة والحقوق التعلیمیة لألسرة (
التعلیمیة الكشف عن "معلومات الدلیل"  موافقتك الكتابیة قبل الكشف عن معلومات من سجالت تعلیم طفلك. ومع ذلك ، یجوز لمنطقة مكلتیو  

قانون الخصوصیة والحقوق التعلیمیة لألسرة  مع   FERPAالمعینة بشكل مناسب دون موافقة خطیة ، ما لم تطلب نموذج إلغاء االشتراك 
رتھ ، وصورة الفیدیو ، مدرسة طفلك وتقدمھ. النموذج متاح في مكتب كل  مدرسة. یتم تعریف معلومات الدلیل على أنھا اسم الطالب ، وصو 

والعنوان ، ورقم الھاتف ، وعنوان البرید اإللكتروني ، وتاریخ ومكان المیالد ، وتاریخ الحضور ، والمشاركة في األنشطة والریاضات  
 المعترف بھا رسمیًا ، ووزن أعضاء الفرق الریاضیة وطولھم ، والدبلومات و الجوائز ، وحضور  أحدث المسابقات المدرسیة.

 
 معلومات الدلیل للجیش األمریكي (المدرسة الثانویة فقط)

 
ریین ما لم یتطلب القانون الفیدرالي من المدارس الثانویة اإلفصاح عن معلومات االتصال بالمنزل لجمیع طالب المدارس الثانویة إلى المجندین العسك

راك في إصدار ھذه المعلومات لھذا الغرض عن طریق طلب نموذج إلغاء یرفض اآلباء / األوصیاء اإلفصاح عن ھذه المعلومات. یمكنك إلغاء االشت
 وتقدیمھ إلى مدرسة طفلك.  FERPAاالشتراك فى قانون الخصوصیة والحقوق التعلیمیة لألسرة  

 
 اإلدارة المتكاملة لآلفات 

 
المتعلقة بإدارة الغطاء النباتي و / أو اآلفات. من خالل برنامج إدارة اآلفات   تعتزم المنطقة التعلیمیة لمكلتیو االمتثال لجمیع اللوائح الفیدرالیة والوالئیة والمحلیة

اذ اإلجراءات. ال یستبعد البرنامج  المتكامل ، تعزز المنطقة التعلیمیة لمكلتیو  اتباع نھج حكیم في التعامل مع االھتمامات البیئیة وإنشاء المستویات التي یتم فیھا اتخ
 لكنھ یتطلب النظر في استخدامھا بعنایة.استخدام مبیدات اآلفات و 
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 7 3110سیاسة مجلس اإلدارة  -سن الحضور والحضور اإلجباري 

 8 فوائد الحضور الیومي 
 58 2150سیاسة المجلس  -برامج المناھج المشتركة 

 6 مسؤولیات المنطقة 
 52 3222اإلدارة سیاسة مجلس  -توزیع المواد 
 52 3223سیاسة المجلس  -حریة التجمع 
 51 3220سیاسة المجلس  -حریة التعبیر 

 26 3211سیاسة المجلس  -المدارس الشاملة للجنسین 

 7 إجراءات التظلم / والشكوى 
 59 2151سیاسة مجلس اإلدارة رقم  -األنشطة بین المدارس 

 62 اإلخطار القانوني 
 62 األسبستوس إخطار 

 PPRA 62) وتعدیل حمایة حقوق التلمیذ  FERPAقانون الخصوصیة والحقوق التعلیمیة لألسرة (            

 FERPA 63إشعار االنسحاب من 

 63 معلومات الدلیل للجیش األمریكي (المدرسة الثانویة فقط) 

 63 االدارة المتكاملة لالفات 

 53 3232س سیاسة المجل -عملیات البحث في الخزانة 
 61 معلومات طبیة 

 61 الحالة الصحیة التي تھدد الحیاة

 62 التحصینات 

 62 األدویة في المدرسة 

 22 عدم التمییز 
 22 3210سیاسة المجلس  -عدم التمییز 

 23 ص -3210اإلجراءات  -عدم التمییز 

 23 عملیة غیر رسمیة للقرار 

 23 العملیة الرسمیة للحل 

 24 وساطة

 26 حفظ السجالت 

 55 3143سیاسة المجلس  -اإلخطار بالتھدیدات بالعنف أو األذى 

 فھرس
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 6 فلسفة للطالب 
 44 3216سیاسة مجلس اإلدارة رقم  -حظر المضایقة والترھیب والتسلط 
 P 43 -3216إجراءات  -حظر التحرش والتخویف والتنمر 

 6 قواعد منطقة المدرسة 

 10 سجالت المدرسة  
 12 حجب السجالت 

 52 3231سیاسة المجلس  -عملیات البحث عن الطالب والممتلكات الشخصیة 
 26 3212سیاسة المجلس  -حیوانات الخدمة 

 27 3214التحرش الجنسي / سیاسة مجلس الطالب 
 P 29-3214التحرش الجنسي / إجراءات الطالب 

 7 حضور الطالب 
 12 سلوك الطالب 

 13 إدارة الفصل واالنضباط والتصحیح 

 13 التطویر والمراجعة 

 15 طلب استمارة

 15 التدخل خارج الحرم الجامعي 

 15 النقل بالحافالت 

 15 سلوك الركاب

 16 سوء سلوك استثنائي 

 16 خیانة األمانة األكادیمیة 

 16 اجھزة الحرق المتعمد 

 16 التنمر 

 17 اضطراب المدرسة 

 17 المخدرات / الكحول / الماریجوانا 

 17 احتیال 

 17 التھدید باالكراه أو االبتزاز 

 17 القمار

 18 نشاط العصابة 

 18 مضایقة 

 18 نشاط غیر قانوني 

 18 سلوك غیر الئق 
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 19 البذاءة

 19 التدخل مع سلطات المدرسة 

 19 التخویف / التھدید 

 19 تخویف سلطات المدرسة 

 19 اإللكتروني االستخدام غیر المالئم / الضار لنظام المعلومات 

 19 إصابة جسدیة / قتال / اعتداء 

 19 سرقة 

 19 التبغ / الفابینج / جولینج 

 19 التعدي 

 19 التخریب 

 19 أسلحة خطیرة 

 21 إجراءات االستئناف وإعادة القبول وإعادة االرتباط أثناء التعلیق أو الطرد

 21 االستئناف وإعادة القبول وإعادة المشاركة

 21 إعادة القبول

 21 خطة إعادة االرتباط 

 21 استثناءات لحمایة الضحایا 

 51 3221سیاسة المجلس  -منشورات الطالب 

 6 حقوق ومسؤولیات الطالب 
 54 3245سیاسة المجلس  -الطالب وأجھزة االتصاالت 

 7 النھج اإلیجابي 
 51 3246سیاسة المجلس  -استخدام العزلة والتقیید والقوة المعقولة 

 10 للوالدین فعلھ؟ ما الذي یمكن 

 8 عندما یغیب الطالب عن المدرسة 

 فھرس


	فلسفة للطلاب 6
	حقوق ومسؤوليات الطالب 6
	مسؤولية المنطقة التعليمية 6
	قواعد المنطقة التعليمية 6
	النهج الإيجابي 7
	إجراءات التظلم / الشكوى 7
	حضور الطلاب 7
	سن الحضور والحضور الإجباري - سياسة مجلس الإدارة 3110 7
	فوائد الحضور اليومي 8
	عندما يغيب الطالب عن المدرسة 8
	ما الذي يمكن للوالدين فعله؟ 10
	سجلات المدرسة 11
	سلوك الطالب 12
	فلسفة للطلاب
	حقوق ومسؤوليات الطالب
	مسؤوليات المنطقة التعليمية
	قواعد المنطقة التعليمية
	النهج الإيجابي
	إجراءات التظلم / الشكوى
	حضور الطالب
	فوائد الحضور اليومي
	متطلبات المنطقة التعليمية
	ما الذي يمكن للوالدين فعله؟
	سجلات المدرسة
	حجب السجلات
	سلوك الطالب
	إدارة الفصل الدراسي وإجراءات الانضباط والتصحيح - سياسة مجلس الإدارة 3241
	التدخل خارج الحرم الجامعي
	النقل بالحافلات
	سلوك الركاب
	سوء سلوك استثنائي
	إجراءات الاستئناف وإعادة القبول وإعادة الارتباط أثناء التعليق أو الطرد
	عدم التمييز
	عدم التمييز - الإجراءات 3210 - P
	A. عملية غير رسمية للقرار
	B. العملية الرسمية للحل
	المستوى الأول: تقديم شكوى إلى المنطقة التعليمية
	C. وساطة
	D. حفظ السجلات
	حيوانات الخدمة - سياسة المجلس 3212
	التحرش الجنسي / الطلاب - سياسة مجلس الإدارة - 3214
	التحقيق والرد
	الانتقام والاتهامات الباطلة
	مسؤوليات الموظفين
	الإخطار والتدريب
	المراجعة الداخلية

	التحرش الجنسي / الطالب - الإجراءات 3214 - P
	مقابلة الأذى بمثله
	الإخطار ونشر المعلومات حول مخالفات الطلاب والأخطار بالتهديدات بالعنف أو الأذى - 3143
	تلتزم منطقة مكلتيو التعليمية بتوفير بيئة آمنة ومأمونة لجميع الطلاب والموظفين. يتمتع جميع الطلاب ، بمن فيهم أولئك الذين ارتكبوا جرائم أو حوكموا عليها ، بحقوق دستورية في التعليم العام.

	برامج المناهج المشتركة - سياسة المجلس 2150
	الأنشطة بين المدارس - سياسة مجلس الإدارة 2151
	عدم التمييز
	التقييم الرياضي السنوي
	ستقوم المقاطعة بتقييم برنامجها داخل المدارس وبين المدارس في كل مدرسة مرة واحدة على الأقل كل عام لضمان توفر فرص متساوية لأعضاء من جميع الأجناس فيما يتعلق بالمشاركة في البرامج بين المدارس و / أو داخل المدرسة. يشمل التقييم مراعاة العوامل المذكورة في الفق...
	استبيان الاهتمامات الرياضية للطالب
	مرافق
	الإخطار القانوني
	سن الحضور والحضور الإجباري - سياسة مجلس الإدارة 3110 7
	فوائد الحضور اليومي 8
	مسؤوليات المنطقة 6
	إجراءات التظلم / والشكوى 7
	الإخطار القانوني 62
	فلسفة للطلاب 6
	قواعد منطقة المدرسة 6
	سجلات المدرسة  10
	حضور الطالب 7
	سلوك الطالب 12
	حقوق ومسؤوليات الطالب 6
	النهج الإيجابي 7
	ما الذي يمكن للوالدين فعله؟ 10
	عندما يغيب الطالب عن المدرسة 8

