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 رسالة من قسم المناخ والسالمة بالمدرسة 
  

 ! 2022-2021مرحباً بكم في العام الدراسي 
 

) معلومات محددة تتعلق بالمبادئ التوجیھیة التي یتوقع من جمیع الطالب  BCPSیوفر كتیب الطالب المدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور ( 
لحضور االلتزام بھا، باإلضافة إلى عواقب خرق ھذه المبادئ التوجیھیة. ویتناول كتیب الطالب التوقعات المتعلقة بجمیع الطالب من حیث ا

  المنتظم وفي الوقت المناسب، واحترام األشخاص والممتلكات، واللباس المناسب، واستخدام التكنولوجیا، ومنشورات الطالب، وأنشطة الطالب،
ویطلب من أولیاء األمور/األوصیاء والطالب مراجعة جمیع المعلومات  وسجالت الطالب، والحق في الطعن، بما في ذلك إجراءات التظلم.

   جودة في كتیب الطالب جیداً ومناقشة المبادئ التوجیھیة، باإلضافة إلى عواقب خرق المبادئ التوجیھیة.المو
  

یطلب من الطالب وأولیاء األمور/األوصیاء التوقیع إلكترونیاً على بیان یوضح أنھ تم استالم كتیب الطالب وأن توقعات سلوك الطالب 
   كتیب الطالب مستند ھام یجب مراجعتھ سنویاً حیث إنھ یتضمن تغییرات عن اإلصدارات السابقة. ویُرجى األخذ في االعتبار أن  مفھومة.

  
   ما یلي:  2022-2021تتضمن التغییرات الجوھریة في كتیب الطالب لعام 

 
 مقدم من المنتدى التعاوني للتعلم األكادیمي واالجتماعي والعاطفي.  للتعلم االجتماعي والعاطفيتعریف محدث  •
 مخطط مالئم للطالب منقح یوضح سلوكیات محددة یمكن للطالب اعتمادھا لتعزیز نموھم االجتماعي والعاطفي.  •
المساعدة دلیل ھاتف مرجعي سریع للمكاتب التي من المرجح أن یتصل بھا الطالب وأولیاء األمور للحصول على  •

 والدعم.
" حیث یمكن للطالب تحدید األفراد الذین یمكن االعتماد علیھم لدعمھم My Trusted Circleصفحة دائرة موثوقي " •

 في وقت الحاجة.
 ، والتي تشمل اآلن حظر إظھار الكراھیة ورموزھا. قواعد لباس الطالب 5520لغة محدثة بشأن السیاسات/القاعدة  •
  دد المسؤولیات ومستوى االستجابة استناداً إلى خطورة السلوك.مصفوفة انضباط جدیدة تح  •
قائمة بالعواقب التي یقودھا المدرسون والمسؤولون والتي توفر توقعات للطالب وأولیاء األمور حول ما یمكن أن یتم   •

 إصداره كاستجابة تأدیبیة. 
  مناقشة االستجابات التأدیبیة.أوصاف لالستجابات التأدیبیة لتوفیر توضیح للشروط المستخدمة عادة في   •
  ملخص ألنواع اإلزالة والمواقع التأدیبیة حیث یتم عقد الجلسات التأدیبیة. •

 
عبر جھود تعاونیة من مجموعة شاملة من أصحاب الشأن، بما في ذلك أولیاء  2022-2021تم إجراء التغییرات على كتیب الطالب لعام 

الحكومیة في مقاطعة بالتیمور، والطالب، والمدرسیین، والمسؤولین، واألطباء النفسیین بالمدرسة، واألخصائیین األمور/األوصیاء في المدارس 
االجتماعیین، والعمال الشخصیین للطالب، والمستشارین، ومسؤولي سماع سلوك الطالب، والمدیریین التنفیذیین، والمدراء، والمنسقین،  

   ن نقابات مھنیة/اتحادات نقابیة مختلفة. والمستشارین القانونیین، وممثلین م
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 المقدمة
 
تعتبر المدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور من بین أنظمة المدارس 

وإعداد كل عالیة األداء في البالد كنتیجة لرفع المستوى، وسد الفجوات، 
الطالب للمستقبل.  لتحقیق ھذا اإلنجاز، تزید المدارس الحكومیة في  
مقاطعة بالتیمور بشكل مستمر من التحصیل لكل الطالب من خالل 
توفیر مجموعة متنوعة من المسارات إلعداد الطالب للحیاة المھنیة  

 والجامعة في بیئات تتسم باألمان والنظام والرعایة.  یعتبر مجموعة من
القیم األساسیة التالیة من األمور األساسیة لجھود المدارس الحكومیة في 

 :مقاطعة بالتیمور لزیادة تحصیل الطالب
 

 التعلم ھو غرضنا األساسي. •
التعلیم الفعال ھو العامل الرئیسي األكثر أھمیة في تعلم  •

 الطالب.
الفعالون التعلم واألداء األمثل على القیادة مھمة. یدعم القادة  •

 كل المستویات.
تلتزم المدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور بالمساواة.  •

سنقوم بكل ما یتطلبھ األمر لضمان تعلم كل طالب ونجاحھ، 
بغض النظر عن العرق أو األصل اإلثني أو النوع أو التوجھ 

 أو اإلعاقة. أو الحالة االجتماعیة واالقتصادیة أو إجادة اللغة
 سینجح كل طالب عند تزویده بتوقعات عالیة ودعم مناسب. •
تعتبر العمالة عالیة األداء ضروریة للمدارس الحكومیة في   •

مقاطعة بالتیمور لكي تصبح من بین أنظمة المدارس على 
 مستوى عالمي. 

ستعمل عالقات الثقة وااللتزام بقیمنا األساسیة على تعزیز   •
 تویات.التعلم على جمیع المس

یشكل الطالب وأولیاء األمور والموظفون وأعضاء المجتمع   •
وجمیع أصحاب الشأن في المدارس الحكومیة في مقاطعة  

 بالتیمور فریق المدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور. 
كل عضو في فریق المدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور  •

كومیة لھ قیمة ویقدم مساھمات مھمة لكي تصبح المدارس الح

 في مقاطعة بالتیمور نظاماً مدرسیاً على مستوى عالمي.
تُبنى العالقات اإلیجابیة والمثمرة بین جمیع أعضاء فریق   •

المدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور من خالل التواصل 
 والمشاركة الھادفین.

جمیع أعضاء فریق المدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور  •
وسد الفجوات، واالستعداد  شركاء في رفع المستوى،

 لمستقبلنا، وضروریون لنجاحنا. 
 

تتجسد ھذه القیم األساسیة في عمل المدارس والمكاتب المختلفة التي تشكل 
 المدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور.   

 
مثلما تعمل المدارس والمكاتب في ظل فھم مشترك للقیم والتوقعات 

الطالب  -المدرسي بأكملھ أیضاً القیام بذلك األساسیة، یجب على المجتمع 
والموظفون وأولیاء األمور والمسؤولون.  ویوضح كتیب الطالب ھذا، 

الذي تم وضعھ لمساعدة جمیع أصحاب الشأن على فھم ما ھو متوقع من  
طالب المدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور، بعض السیاسات 

قھم ومسؤولیاتھم ضمن العملیة واإلجراءات المتعلقة بسلوك الطالب وحقو
التأدیبیة.  ویتمثل الھدف من المدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور في 

من العدید  -بطریقة آمنة ومنظمة  -جعل الطالب یستفیدون بشكل كامل  
 من الفرص التعلیمیة التي یوفرھا النظام المدرسي. 

 
تعلیمیة آمنة ومنظمة على یأخذ مسؤولو المدارس الھدف من إنشاء بیئة  

محمل الجد.  وعلى مستوى المدرسة، یعمل المسؤولون مع أعضاء 
المجتمع المدرسي لوضع إجراءات محددة لخلق بیئة تعلیمیة آمنة  

ومنظمة.  وتتسق خطط سلوك الطالب على مستوى المدرسة مع مدونة  
م  سلوك الطالب في المدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور.  ویعد قس
المناخ والسالمة المدرسیة مصدراً لمسؤولي المدارس أثناء إعدادھم  

للخطط الخاصة بالمدرسة لمعالجة سلوك الطالب.  ویتولى مكتب 
الخدمات النفسیة بشكل خاص مسؤولیة وضع دلیل تخطیط السلوك  

اإلیجابي، والذي یعمل كمرجع للقادة المدرسیین في وضع خطط  
 رس. السلوكیة القائمة على المدا

 
یتألف قسم المناخ والسالمة المدرسیة من قسمین وعدة مكاتب تدعم 

المسؤولین في مجاالت سلوك الطالب والتعلیم االجتماعي والعاطفي  
والسالمة المدرسیة وأمن المباني.  ویعزز مستشارو المدرسة،  

والممرضون، واألطباء النفسیون، واألخصائیون االجتماعیون، والعمال 
اب، ومدیرو األمن، ومسؤولو موارد المدرسة النجاح  الشخصیین للط

األكادیمي والصحة العاطفیة للطالب عبر المساعدة في وضع شروط  
یمكن للطالب من خاللھا تحقیق إمكاناتھم الكاملة. ویتم تحدید جھود  
الوقایة موظفي قسم المناخ والسالمة المدرسیة عبر ثالثة مواضیع شاملة:  

وقد تم تنظیم كتیب الطالب ھذا كمصدر   الستعادة.والعواقب المنطقیة وا
للطالب وأولیاء األمور والمدرسین والمسؤولین لیسلط الضوء على ھذا 

 اإلطار. 
 

وھي معلومات  ،الوقایةیركز الجزء األول من كتیب الطالب ھذا على 
فاظ علیھا.  یمكن استخدامھا بطریقة استباقیة لتھیئة بیئة تعلیم إیجابیة والح

ویمكن العثور ھنا على معلومات تتعلق بتثقیف الشخصیة، 
(االنضباط الواعي)، والتدخالت  ®Conscious Disciplineو

، وحقوق الطالب ومسؤولیاتھم،  (PBISالسلوكیة اإلیجابیة والدعم (
 والسیاسات السلوكیة.   

 
 العواقب المنطقیةیحتوي الجزء الثاني من ھذا الكتیب على معلومات حول 

لخرق مدونة سلوك الطالب التابعة للنظام المدرسي.  ویحتوي أیضاً على 
 معلومات حول السلوك التخریبي والعملیة التأدیبیة، وعملیة تقدیم الطعن.
 

ة أخرى  أو نقل الطالب مر ،باالستعادةیتعلق الجزء الثالث من ھذا الكتیب 
إلى المجتمع المدرسي بعد حدوث مخالفة تأدیبیة.  وتم إدراج أمثلة في ھذا 

القسم حول الممارسات اإلصالحیة التي یمكن استخدامھا لدعم عملیة  
االنتقال.  ولكن یجب استخدام بعض الممارسات اإلصالحیة بطریقة 



2 
 

 استباقیة لبناء مجتمع صفي إیجابي.
 

الكتیب على اإلخطارات المطلوبة مثل تلك یحتوي الجزء الرابع من ھذا 
المتعلقة بخصوصیة وسریة المعلومات الشخصیة للطالب، وفحص  

السجالت المدرسیة، والوصول للتكنولوجیا، وغیرھا الكثیر.  ویسلط  
الجزء األخیر من ھذا الكتیب الضوء على بعض السیاسات التي تستند  

كومیة في مقاطعة  إلیھا مدونة قواعد سلوك الطالب بالمدارس الح
وھناك مراجع محددة للسیاسات المنظمة للتنمر و/أو التحرش   بالتیمور.

و/أو الترھیب؛ والتورط في أنشطة تتعلق بالعصابات؛ واستخدام التبغ في 
 ممتلكات النظام المدرسي؛ وحیازة عقاقیر الموصوفة أو غیر الموصوفة.
 

وأولیاء األمور  ینتھي ھذا الكتیب بصفحة إقرار یتوقع من الطالب
توقیعھا.  ویفید الطالب وأولیاء األمور عبر توقیعھم على صفحة اإلقرار  

ھذه بفھمھم الكامل لسیاسات وإجراءات المدارس الحكومیة في مقاطعة 
بالتیمور المحددة في كتیب الطالب ھذا.  ویجب قراءة ھذا الكتیب بحرص  

 وإبقائھ متاحاً بسھولة كأداة مرجعیة قیمة.
 

 نطاق السلطة 
 

تنطبق قواعد السلوك المحددة في كتیب الطالب ھذا على جمیع الطالب 
المسجلین في المدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور.  كما تنطبق مدونة 

 قواعد السلوك على جمیع المواقف التي یشارك بھا طالب، وتشمل: 
 

ممتلكات مملوكة أو  جمیع األنشطة التي ترعاھا المدرسة على .1
مؤجرة من قبل المجلس أو تعقد خارج أراضي المدرسة، بما 

في ذلك على سبیل المثال ال الحصر: الرحالت المیدانیة أو  
 األنشطة الالمنھجیة أو المناسبات االجتماعیة.

 السفر على حافالت المدرسة أو أي وسائل نقل رسمیة أخرى. .2
أكانت في موقعھا أو خارج  المواقف المتعلقة بالمدرسة سواء  .3

موقعھا والتي تنتج عن سلوك تخریبي على أراضي المدرسة أو  
 كانت السبب فیھ. 

 
وبناء علیھ، قد یخضع أحد الطالب الستجابات تأدیبیة عندما یرتكب فعالً 
أو أفعاالً بعیداً عن المدرسة وممتلكاتھا ویري أنھا تمثل تھدیداً أو خطراً 

ین أو الموظفین أو ممتلكات المدرسة؛ و/أو على سالمة الطالب اآلخر
 فعل أو أفعال تمنع تقدیم برنامج التدریس في المدرسة بشكل منتظم.

 
إن الھدف من كتیب الطالب ھذا ھو توفیر معلومات للطالب تساعدھم في 

 منع االختراقات لمدونة قواعد سلوك النظام المدرسي.

 الوقایة 
تتعلق بالمعالجة االستباقیة لسلوك الطالب عوضاً عن االستجابة   الوقایة

لسوء السلوك بطریقة تفاعلیة.  تدعم مدارس مقاطعة بالتیمور العامة في 
مجال الوقایة استخدام ثالثة نھج تستند إلى البحث لتعزیز سلوك الطالب 

 ®Conscious Disciplineاإلیجابي، بما في ذلك تثقیف الشخصیة، و
ضباط الواعي)، والتدخالت السلوكیة اإلیجابیة والدعم.  وتعد ھذه (االن

ثالثة نھج فقط من بین العدید من النھج المصممة لمنع سوء السلوك عبر 
 تعزیز السلوك اإلیجابي.

 
 بناء الشخصیة

إن تطویر الشخصیة عنصر ھام من نھج النظام الموسع للمدارس  
الحكومیة في مقاطعة بالتیمور لتوفیر بیئات آمنة وحصریة ومحترمة  

ومواتیة للتعلم.  ویتوقع من جمیع الطالب تقدیم نمذجة للشخصیة 

الجیدة.  إن رؤیة أمثلة ملموسة للشخصیة الجیدة ھو أداة قویة لتطویر 
وترسیخھ في المدارس. ویساھم الطالب الذین السلوك اإلیجابي 

یظھرون شخصیة جیدة في األمن واالنضباط العام للمدرسة؛ ویعزز 
إنجاز الطالب؛ ویرفع من معنویات الطالب والموظفین (مجلس التعلیم 

 للمشرف).  5510قاعدة و 5510سیاسة 
 

 وفیما یلي األھداف الشخصیة بالمدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور: 
 والحكم الجید التخاذ قرارات منطقیة.تنمیة الحكمة  .1
 تنمیة حس العدالة الذي یستند إلى النزاھة واألمانة والكیاسة. .2
تنمیة وإظھار احترام الذات واحترام اآلخرین واحترام  .3

 الممتلكات.
إظھار التسامح والتفاھم مع اآلخرین بغض النظر عن  .4

العرق أو نوع الجنس أو األصل اإلثني أو اإلعاقة أو 
الوطني أو الدیانة أو العقیدة أو الحالة االجتماعیة  األصل

االقتصادیة أو الحالة االجتماعیة أو الحمل أو السجل 
 الشخصي أو التوجھ الجنسي أو المعتقدات السیاسیة. 

 إظھار الرحمة لآلخرین عبر تنمیة التعاطف والطیبة والخدمة. .5
إظھار االنضباط والمسؤولیة عبر إظھار ضبط   .6

واالستعداد لالعتراف باألخطاء النفس 
 وتصحیحھا.

تنمیة سلوك إیجابي یعكس األمل والحماسة والمرونة  .7
 والتقدیر.

إظھار الفخر بالنفس وباآلخرین عبر بذل قصارى جھده  .8
لنفسھ ولعائلتھ ومدرستھ ومجتمعھ وباحترام إنجازات 

 اآلخرین. 
إظھار النزاھة الشخصیة واألكادیمیة عبر األمانة والتعبیر  .9

عن المعتقدات بطرق مالئمة والعمل على تحقیق أقصى 
 إمكانات الفرد. 

 

 ®Conscious Discipline 
تلتزم المدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور بتوفیر بیئة آمنة ومنظمة 
ومواتیة للتعلیم.  یعتقد مسؤولو المدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور  
أن السلوك اإلیجابي في المدارس أمر ضروري لزیادة إنجاز الطالب.  

(االنضباط الواعي) نھج یستند إلى  ®Conscious Disciplineیعد 
قل لتھیئة بیئة مدرسیة إیجابیة تبدء بتعلیم الطالب الصلة بین الع

العقل/الجسم.  وبمجرد أن یقوم الطالب بتنمیة الدرایة بكیفیة تأثیر 
تفكیرھم على تصرفاتھم، یتعلم الطالب كیفیة تنظیم سلوكھم الخاص.  إن 

" ھو  ®Conscious Disciplineالھدف األشمل لالنضباط الواعي " 
  نتیجةضبط سلوكھم حتى ال یتعرضوا لعواقب تأدیبیة  تعلیم الطالب

 سلوكھم. 
 

(االنضباط  ®Conscious Disciplineیركز المكون الثاني من 
الواعي) على سلوك البالغین عند الرد على سوء سلوك الطالب.  فوفقاً 

https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXAHEK4825AF/$file/POL5510_031020_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXAN2N5D67B0/$file/RULE%205510_122220_finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXAN2N5D67B0/$file/RULE%205510_122220_finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXAN2N5D67B0/$file/RULE%205510_122220_finalized.pdf
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(االنضباط الواعي) یمتلك  ®Conscious Disciplineلتعالیم 
ھا لتحویل األحداث السلوكیة إلى لحظات البالغون مھارات یجب استخدام

 یمكن تدریسھا:   
 

 الرزانة  •
 التشجیع •
 الثقة بالنفس •
 االختیارات •
 التعاطف  •
 النیة الحسنة  •
 العواقب •

 
(االنضباط الواعي) أن یستخدم  ®Conscious Disciplineیتطلب 

البالغین ھذه المھارات ولحظات تعلم الدروس لتعلیم الطالب 
استراتیجیات دائمة للتفاعل اإلیجابي مع اآلخرین.  فعندما یقوم البالغون  

برد بإیجابیة مقابل سوء سلوك الطالب یساعد ذلك في إنشاء وتعزیز  
 ®Conscious Disciplineعالقة عائلیة مدرسیة.  یحول 

(االنضباط الواعي) الصف الدراسي إلى بیئات تتسم بالدفء والرعایة 
 واالحترام المتبادل باعتباره أداة إلدارة السلوك. 

 
 (PBIS( التدخالت السلوكیة اإلیجابیة والدعم

بالتیمور أنھ یجب توضیح یعتقد مسؤولو المدارس الحكومیة في مقاطعة 
التوقعات الواضحة للسلوك المناسب وتدریسھا.  كما یعتقد مسؤولو  
مدارس بالتیمور العامة أیضاً أنھ یجب وضع عواقب سوء السلوك  
وإدارتھا بصورة عادلة.  وبأخذ ھذه المعتقدات في االعتبار، یقوم  
إیجابي مسؤولو المدارس بنشر التوقعات السلوكیة في ھیئة خطط سلوك 

 على مستوى المدرسة. 
 

یعد األساس الذي تقوم علیھ خطط السلوك اإلیجابي في العدید من 
.  التدخالت السلوكیة اإلیجابیة والدعمالمدارس ھو فلسفة تستند إلى 

فبرامج التدخالت السلوكیة اإلیجابیة والدعم مصممة لتكریم الطالب  
بح الطالب المكرمین الذین یجسدون السلوك اإلیجابي ومكافأتھم.  ویص

والذین یتم مكافأتھم علناً قدوة للطالب اآلخرین الذین یرغبون في أن یتم 
 تكریمھم ومكافأتھم بنفس الطریقة. 

 
 مسؤولیات وحقوق الطالب 

 
فیما یلي قائمة بالمجاالت التي یتحمل الطالب مسؤولیات وحقوق  

بموجبھا. للشرح الكامل لمسؤولیات وحقوق الطالب، راجع مجلس  
 .5600قاعدة و 5600سیاسة التعلیم 

 
 المسؤولیات والحقوق

 الحضور  •
 اإلجراءات التأدیبیة •
 اإلجراءات القانونیة الواجبة  •
 الطعن  •
 خصوصیة السجالت •
 تعبیر الطالب •
 الطالب، حوكمة الطالب، استخدام الطالب للمرافق أنشطة  •
 البحث عن الممتلكات الشخصیة •
 عدم التمییز •

 

 مسؤولیات الطالب
 

 مسؤولیة الحضور
یكون الطالب مسؤولین عن االمتثال بالمبادئ التوجیھیة للحضور  

 من 5120قاعدة والتابعة لمجلس التعلیم   5120 سیاسةالمفصلة في 
.  یحضر الطالب المتغیب لحضور وأذونات الطالبقواعد المشرف 

عن المدرسة مذكرة موقعة من ولي األمر لمدیر المدرسة. یجب تقدیم 
مذكرة الغیاب في موعد أقصاه خمسة أیام من عودة الطالب للمدرسة.   

تقع على الطالب و/أو أولیاء األمور مسؤولیة طلب الواجبات الفائتة عن  
نوني.  یقوم المدرسون بمساعدة الطالب على تعویض كل غیاب قا

العمل المتعلق بالغیاب المأذون.   ویتوقع من الطالب تحمل المسؤولیة 
للحفاظ على استمرار التعلم بغض النظر عن أسباب الغیاب. وفي حال 

غاب الطالب لفترة طویلة بسبب مرض، قد یُطلب بیان توضیحي كتابي 
 سة أیام من عودة طالب للصف.من طبیب في موعد أقصاه خم

 
 مسؤولیة عدم التمییز 

 یتحمل الطالب مسؤولیة احترام حقوق اآلخرین. 
 

 مسؤولیة حریة الرأي والتعبیر
یتحمل الطالب مسؤولیة التحكم في سلوكھم عند ممارسة حقھم في  

یشكل تعبیر الطالب عن رأیھم انتھاكاً حریة التعبیر. وال یجوز أن 
 لحقوق اآلخرین أو أن یعطل إجراءات الصف الدراسي أو المدرسة.
 
یتحمل الطالب مسؤولیة االعتراف بحق اآلخرین في أن یكون لدیھم 

 آراء مغایرة آلرائھ.
 

 قواعد لباس الطالب -مسؤولیة المظھر 
مة قواعد لباس الطالب و/أو مظھر الطالب إال ال تنظم المدارس العا

في حال كان الزي و/أو المظھر یتداخل مع أي من جوانب العملیة 
التعلیمیة. توجد المعاییر المفصلة لقواعد لباس الطالب خالل الیوم  

سیاسة الدراسي وخالل األنشطة األخرى التي ترعاھا المدرسة في 
من قواعد المشرف،   5520قاعدة والتابعة لمجلس التعلیم  5520

 .قواعد لباس الطالب
 

تھدف قواعد لباس الطالب إلى تحدید معاییر مقبولة للباس الطالب 
نشطة األخرى التي ترعاھا المدرسة من  خالل الیوم الدراسي وخالل األ

أجل الحفاظ على بیئة آمنة ومنظمة مواتیة للتعلیم. وسیرتدي الطالب 
 مالبسھم بطریقة تدعم بیئة تعلیم صحیة وآمنة. 

 
لن یرتدي الطالب مالبس تخل بالبیئة المدرسیة أو تدعم األنشطة 

لب  غیر القانونیة أو الضارة أو التي قد تعرض صحة وسالمة الطا
أو أي طالب آخر للخطر، والتي تشمل على سبیل المثال ال الحصر 

 ما یلي:
 

تصف رسائل بذیئة أو مبتذلة أو فاضحة أو مھینة  .1
صراحة أو عنیفة أو جنسیة صریحة أو تشكل مرجعاً 

لعناصر غیر قانونیة بشكل عام أو خاص للطالب  
 تحت السن القانونیة. 

المخدرات أو الكحول أو أي منتجات تدعم استخدام التبغ أو  .2
 أخرى غیر قانونیة أو ضارة.

 تحتوي على رسائل موحیة جنسیاً. .3
 تصف االنتماء لعصابة. .4
تسبب أو یحتمل أن تتسبب في تعطل جوھري أو مادي  .5

ألنشطة المدرسة أو العملیة المنظمة واآلمنة للمدرسة أو في 

https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2XF7A51AE/$file/POL5600_050515_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNFC5EA1C5/$file/RULE%205600_050515_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNFC5EA1C5/$file/RULE%205600_050515_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNFC5EA1C5/$file/RULE%205600_050515_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2TY79A8A8/$file/POL5120_100819_Finalized.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5120.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNCB5E3D9A/$file/RULE%205120_102219_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNCB5E3D9A/$file/RULE%205120_102219_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNCB5E3D9A/$file/RULE%205120_102219_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2VU7A0AED/$file/POL5520_031020_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2VU7A0AED/$file/POL5520_031020_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2VU7A0AED/$file/POL5520_031020_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2VU7A0AED/$file/POL5520_031020_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXAN2Q5D6B98/$file/RULE%205520_032420_Finalized.pdf
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 األنشطة التي ترعاھا المدرسة.
وقحة أو غیر محترمة أو فظة  تحتوي على مصطلحات .6

 تتعارض مع الحوار والسلوك المدني.
تحتوي على لغة و/أو تعرض صوراً أو رموزاً أو مواد أو  .7

عناصر أخرى تروج للكراھیة أو العنف العنصري أو اإلثني، 
أو الترھیب أو المضایقة، على سبیل المثال ال الحصر، الصلیب 

 طات. المعقوف، وعلم الكونفدرالیة، واألنشو
 

ال یُسمح بما یلي إال في الحاالت الفردیة التي یوافق علیھا مدیر  
المدرسة: األقدام الحافیة وأغطیة الرأس والوجھ إال في حالة ارتدائھا 

 ألسباب طبیة أو كتعبیر عن ممارسات ومعتقدات الطالب الدینیة. 
 

 مسؤولیة استخدام الطالب للتكنولوجیا/اإلنترنت 
یتحمل الطالب مسؤولیة االستخدام المناسب لتكنولوجیا المدارس  

الحكومیة في مقاطعة بالتیمور ویتعرضون لإلجراءات التأدیبیة في حال 
. ویُطلب من الطالب أن لسیاسة االستخدام المقبول للتكنولوجیاأي خرق 

عند استخدام أجھزة   یكونوا مواطنین رقمیین سالمین وآمنین ومسؤولین
المدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور وشبكاتھا واإلنترنت الخاص 

 بھا. ویجب أن یوافق الطالب على ما یلي:
 

 أنا مسؤول عن: 
 

لغتي. سأكون مھذباً وأستخدم لغة الئقة في في رسائل  .1
البرید اإللكتروني الخاصة بي، والمنشورات عبر 

 والمراسالت الرقمیة األخرى. اإلنترنت، 
كیفیة معاملتي لآلخرین. لن أقوم بإنشاء أو مشاركة رسائل  .2

مسیئة أو مزعجة أو تنمر أو تشھیر أو فظة أو مھینة أو 
 تدنیس أو تھدید أو تمییز أو غیر قانونیة. 

احترام حقوق الملكیة الفكریة لآلخرین. سأطیع   .3
ط  قوانین حقوق النشر. سأستخدم عمل اآلخرین فق
باالقتباس واإلذن المناسبین.  ولن أسرق عمل  

 اآلخرین. 
حساب كمبیوتر معتمد من قبل الطالب وتم إجراء جمیع  .4

األنشطة عبر حسابي (حساباتي). أدرك أن اسم  
المستخدم وكلمة المرور الخاصین بي سریین ولن یتم 
مشاركتھما مع أي شخص. أدرك أنھ من المھم تسجیل 

نھایة كل جلسة حتى ال یقوم  الخروج من الكمبیوتر في
 مستخدم آخر باستخدام كلمة مروري.

استخدامي لشبكة المدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور.   .5
سأستخدم موارد المدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور  

بشكل مسؤول ولن أقوم بالبحث عن صور تستند إلى 
الكراھیة أو مسیئة أو جنسیة صریحة أو للغة أو ملفات 

نشئ مثل ھذه الصور أو الملفات أو أقوم باستردادھا أو ت
تعمیمھا أو عرضھا أو نشرھا أو إرسالھا أو نقلھا أو 

 إتاحتھا.
حمایة سالمة شبكة المدارس الحكومیة في مقاطعة   .6

بالتیمور. لن أحاول تجاوز إعدادات األمان أو عوامل 
تصفیة اإلنترنت أو التدخل في أي عملیة للشبكة عبر 

تثبیت أو تنزیل برامج أو ألعاب أو برامج أو ملفات أو 
وسائط إلكترونیة أو تطبیقات منفردة غیر معتمدة عبر  

 أي مصدر آخر. اإلنترنت أو من 
حمایة ممتلكات المدرسة. أدرك أن األعمال التخریبیة  .7

محظورة. وتشمل على سبیل المثال ال الحصر الوصول 
للمعدات أو البرامج أو الملفات أو اإلعدادات على أي 

كمبیوتر أو مصدر تكنولوجیا أو تعدیلھا أو إتالفھا. أدرك  
س أنني احتاج إلى تفویض من مسؤول المدرسة أو مدر 

الستخدام األجھزة اإللكترونیة الشخصیة أو أجھزة تخزین  
 الذاكرة التي أحضرھا للمدرسة. 

سلوكي على جمیع المواقع عبر اإلنترنت. أدرك أن ما  .8
أقوم بھ على شبكات مواقع التواصل االجتماعي ال  

یجب أن یتدخل مع بیئة التعلیم المدرسیة أو یؤثر سلباً 
باستخدام أدوات  علیھا أو یؤدي لتعطلھا. سأقوم

اإلنترنت مثل لوحات النقاش وغرف الدردشة  
 والرسائل الفوریة لألغراض التعلیمیة فقط.

اتباع سیاسات المجلس وقواعد المشرف وإجراءات   .9
المدرسة عند استخدام التكنولوجیا والشبكات الخاصین 

بالمدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور وعند نشر  
رنت. أدرك أنھ من غیر األمن  العمل المدرسي عبر اإلنت

نشر أي معلومات شخصیة عني أو عن اآلخرین بما في 
ذلك على سبیل المثال ال الحصر عنواني أو رقم ھاتفي 

 أو مدرستي. 
لن أقوم بنشر أي صور أو مقاطع فیدیو للطالب عبر    .10

اإلنترنت من دون إذن ولي أمر الطالب أو إذن الطالب 
 ماً أو أكثر. عا 18في حال كان عمر الطالب 

 
یخضع جمیع الطالب المستخدمین لسیاسة وقواعد االستخدام المقبول 

للتكنولوجیا من الطالب؛ ومدونة قواعد سلوك الطالب؛ وجمیع القوانین 
المحلیة والتابعة للوالیة والفیدرالیة؛ وإجراءات المدرسة عند استخدام 

اطعة  التكنولوجیا والشبكات الخاصة بالمدارس الحكومیة في مق
بالتیمور وخالل استخدامھما على وسائل التواصل االجتماعي. وقد 

یؤدي الخرق لخسارة الوصول إلى تكنولوجیا المدارس الحكومیة في  
مقاطعة بالتیمور و/أو شبكاتھا، و/أو التعرض إلجراء تأدیبي، و/أو  

مقاضاة أو استرداد جنائي.   وسیتم تأدیب الطالب المخالفین وفقاً  
 التابعة للمجلس. ، قاعدة سلوك الطالب5550لسیاسة 

 

 
 مسؤولیة استخدام أجھزة االتصال اإللكترونیة الشخصیة

یدرك مجلس التعلیم بمقاطعة بالتیمور األھمیة المتزایدة للتكنولوجیا في 
حیاة الطالب والدور المفید الذي قد تلعبھ في تعلیم الطالب وتواصلھ 
باالستخدام المعقول. ویعتقد المجلس على الرغم من ذلك أن حیازة  

ل مع التدریس األكادیمي واستخدام مثل ھذه األجھزة ال یجب أن یتداخ
 وسالمة الطالب والمناخ اإلیجابي للمدرسة. 

 
) PECDیجوز للطالب حیازة أجھزة التواصل اإللكترونیة الشخصیة (

الخاصة بھم في ممتلكات المدرسة وخالل األنشطة التي تنظمھا 
المدرسة، ولكن ال یجوز للطالب استخدام أجھزة التواصل اإللكترونیة 

الخاصة بھم حتى نھایة الیوم الدراسي باستثناء ما  )PECDالشخصیة (
 یلي:

 
عندما یسمح المدرس باستخدامھا ألغراض تعلیمیة خالل وقت   .1

https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
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 التدریس، في الصف الثالث أو أعلى.
یمكن لطالب المرحلة الثانویة استخدام أجھزة التواصل اإللكترونیة   .2

 الشخصیة خالل فترات الغداء الخاصة بالطالب.
لطالب المرحلة اإلعدادیة استخدام أجھزة التواصل یمكن  .3

اإللكترونیة الشخصیة خالل فترات الغداء الخاصة بالطالب، على  
النحو المبین من قبل مسؤول المدرسة لكل مدرسة إعدادیة بشكل 

 مستقل.
 
یخضع الطالب الذین یخالفون ھذه السیاسة إلى اإلجراءات التأدیبیة على 

 .5550 النحو الموضح في سیاسة
 

المجلس غیر مسؤول عن سرقة أي جھاز تواصل إلكتروني شخصي  
یجلبھ الطالب إلى المدرسة أو عطلھ أو فقدانھ أو استخدامھ بشكل غیر 
معتمد أو تدمیره أو مصروفات بیاناتھ.  یمكن العثور على المزید من  

المعلومات بشأن استخدام الطالب ألجھزة االتصال اإللكترونیة 
التابعة لمجلس التعلیم، استخدام الطالب  5552سیاسة  الشخصیة في

 ألجھزة االتصال اإللكترونیة الشخصیة.
 

 حقوق الطالب 
 

 الحق في خصوصیة السجالت
لكل طالب من تاریخ االلتحاق بالمدارس  یتم االحتفاظ بسجل واحد 

الحكومیة في مقاطعة بالتیمور وحتى الصف الثاني عشر.  ویحق  
للطالب وأولیاء األمور فحص سجل الطالب التعلیمي ومراجعتھ بموجب 

القانون الفیدرالي وقانون الوالیة، واالحتفاظ بھذا السجل بسریة، 
 وتصحیح أي أخطاء في السجل المدرسي. 

 
دیر المدرسة مسؤوالً عن االحتفاظ بسجل دراسي دقیق وسري یكون م

لكل طالب وأن یعمل بشكل تعاوني في جمع البیانات بطریقة معقولة.  
ویحق لولي األمر أو الطالب المؤھل فحص ومراجعة سجل الطالب. 
سیمتثل المدیر إلى طلبات الوصول إلى سجالت الطالب خالل فترة 

یوماً من استالم الطلب   45ال تزید عن زمنیة معقولة، ولكن في فترة 
في جمیع األحوال. ویقوم ولي األمر أو الطالب المؤھل بفحص السجل 

في حضور مسؤول من المدرسة. وقد یضم السجل المدرسي على سبیل 
 المثال ال الحصر ما یلي:

 
 

 بیانات الطالب الشخصیة .1
 بیانات حضور الطالب للمدرسة  .2
 األطفال إلى الصف الثامناألداء السنوي، من قبل ریاض  .3
من الصف التاسع إلى الصف الثاني  األداء المدرسي السنوي، .4

 عشر 
 اختبار نظام المدارس المكلف من الدولة والمحلي .5
 السجل التأدیبي  .6
 الفحص الصحي .7
 سجل الجرد الصحي .8
 تاریخ التحصین وشھادة مستوى الرصاص في الدم .9

 سجل سحب/نقل طالب مقاطعة ماریلند .10
 المقابلة التعلیمیة على مستوى الوالیة نموذج  .11
 المعلومات المطلوبة للطالب ذوي اإلعاقة .12

 

مالم یكن ھناك حكم قضائي بعكس ذلك، یمتلك ولي األمر الحاضن  
وولي األمر غیر الحاضن وصوالً متساوي للمعلومات المتعلقة 

 بالمدرسة بما في ذلك سجل الطالب.
 

سجل الطالب عبر الھاتف، فیما  ال یجوز اإلفصاح عن معلومات من 
عدا للمدرسة المحول إلیھا الطالب الذین یتلقون "رعایة تحت إشراف 

الدولة" والتي یُطلب من المدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور 
اإلفصاح عن صف ومستوى الخدمة لھا بموجب قانون تعلیم األشخاص 

 .504المعاقین أو القسم  
 

 الوطنیة والدینیة  الحق في القیام بالممارسات
سیوفر المجلس علم الوالیات المتحدة األمریكیة لیتم عرضھ  -الوطنیة 

في موقع كل مدرسة وعلم للعرض في كل فصل دراسي. وستقع على  
عاتق مدیر كل مدرسة مسؤولیة وضع برنامج في بدایة كل یوم دراسي 

لتقدم الصفوف ممارسات وطنیة مناسبة تتضمن تحیة العلم.   وسیتم 
في أن یتم إعفاءه من المشاركة في   إعفاء أي طالب أو موظف یرغب

ھذه الممارسات الوطنیة.   ویمكن للطالب الذین یرغبون في اإلعفاء 
من المشاركة استخدام أي شكل من أشكال االحتجاج السلمي، في حال 

كان ھذا االحتجاج ال یشكل تعطل جسیم أو تداخل مادي في أنشطة 
 المدرسة.   

 
وة النصوص الدینیة طواعیة إلى یحق للطالب الصالة أو تال  -دیني 

الحد الذي ال یؤثر على أنشطة المدرسة المطلوبة من الطالب. ولن  
تكون ھناك أي محاوالت لمنع الطالب من االنخراط في الصالة أو 

قراءة المؤلفات الدینیة طوعاً شریطة أال یتداخل مع أنشطة المدرسة  
 المطلوبة من الطالب.

 
 حق الطالب في الحوكمة 

یحق للطالب تنظیم نموذج للحوكمة الطالبیة مقبول لدى أغلبیة الطالب 
في المدرسة والترویج لھ. ویحق لجمیع الطالب المؤھلین أكادیمیاً 

السعي للترشح لمناصب وشغلھا والتصویت في انتخابات الطالب. وال 
األصل یجوز اختصار ھذه الحقوق ألسباب العرق أو اللون أو النوع أو 

اإلثني أو الحمل أو وضع متعلم اللغة اإلنجلیزیة، أو اإلعاقة، أو األصل 
القومي، أو الدین، أو الحالة االجتماعیة واالقتصادیة، أو الحالة 

االجتماعیة، أو التوجھ الجنسي، أو الھویة الجنسانیة (بما في ذلك 
ي  التعبیر الجنساني)، أو المعتقدات السیاسیة. یؤھل الطالب للسع

على  2.0للترشح لمناصب وشغلھا إذا حصلوا على تقدیر تراكمي 
األقل وما ال یزید عن صف واحد راسب أو غیر مكتمل أو طبي في 

فترة منح العالمات التي تسبق السعي للترشح لمنصب (مناصب) 
وشغلھ (شغلھا). تحدد بطاقات التقاریر للربع األول والثاني والثالث  

 لیة. والرابع استمراریة األھ
 
یجوز للمنظمات الطالبیة والنوادي التي ترعاھا المدرسة عقد أنشطة 
على ممتلكات المدرسة مع الخضوع لإلجراءات المطلوبة والحصول  
على الموافقات الالزمة من مدیر المدرسة.  ویجب أن تكون كل من 

 أنشطة المنظمة متاحة لجمیع الطالب.
 

المدرسة بأمان وبطریقة یكون الطالب مسؤولین عن استخدام مرافق 
معقولة ووفقاً لسیاسة المجلس وقواعد المشرف وإجراءات النظام 

 المدرسي. 
 

 الحق في المشاركة في األنشطة الالمنھجیة
یحق للطالب المشاركة في 

األنشطة الالمنھجیة التي ترعاھا  
المدرسة.  ویحق لمنظمة 

المدرسة وضع معاییر تشمل 
سلوك العضو وإنجازاتھ،  

تكون ھذه المعاییر  شریطة أن 

طة  ذ ال ا قطة  ل ال

https://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5552.pdf
https://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5552.pdf
https://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5552.pdf
http://www.pngall.com/sports-png
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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 ذات صلة بغرض ھذه المجموعة وأنشطتھا. 
 

یجب أن تتم رعایة المنظمات والنوادي الطالبیة والموافقة علیھا 
وإقامتھا والتخطیط لھا واإلشراف علیھا من قبل موظفي المدرسة.   

ویجب على الطالب المشاركین في المنظمات والنوادي الطالبیة اتباع 
طالب.  وستكون العضویة في الفرق  مدونة قواعد سلوك ال

والمجموعات المؤدیة وموظفي النشر وغیرھا من النوادي التي ترعاھا  
 المدرسة متاحة من دون رسوم عضویة للطالب.

 
 الحق في المشاركة في األلعاب الریاضیة بین المدارس 

األلعاب الریاضیة بین المدارس في مرحلة  یحق للطالب المشاركة في 
المدرسة الثانویة.  ویحق للسلطات المدرسیة وضع الحد األدنى من 

المدارس   معاییر اإلنجاز وقواعد المشاركة في الریاضات بین
وائح واإلجراءات والمبادئ التوجیھیة للمدارس  والحفاظ علیھا وفقاً لل

باأللعاب الریاضیة بین  الحكومیة في مقاطعة بالتیمور فیما یتعلق
المدارس وقواعد جمعیة األلعاب الریاضیة للمدارس الثانویة الحكومیة 

 ). MPSSAAبماریلند (
 

ال یؤھل الطالب للمشاركة أكادیمیاً إذا كانوا قد حصلوا على تقدیر 
على األقل وما ال یزید عن صف واحد راسب أو غیر   2.0تراكمي 

السابق.  وتتحدد األھلیة األكادیمیة  مكتمل أو طبي في ربع العام 
 لصف الخریف استناداً إلى درجات الربع الرابع من العام السابق. 

 
 

 الحق في الملكیة الشخصیة 
یحق للطالب االحتفاظ بممتلكات شخصیة في المدرسة وتخضع 

للفحص المعقول للطالب وحیازتھم في مبنى المدرسة أو في الرحالت 
 التي ترعاھا المدرسة. 

 
ن یمتلك الطالب أي عناصر محظورة بموجب القانون الفیدرالي أو  ل

قانون ولوائح الوالیة و/أو سیاسات وقواعد المدارس الحكومیة في 
مقاطعة بالتیمور.  ویجوز للمسؤول إجراء فحص معقول لطالب على  

ممتلكات المدرسة أو خالل األنشطة التي ترعاھا المدرسة، إذا كان  
معقول بأن الطالب لدیھ عنصر یشكل امتالكھ لدى المسؤول اعتقاد 

جریمة جنائیة بموجب قوانین ھذه الوالیة. ویجب إجراء الفحص في 
حضور شخص بالغ آخر، ویجب أن یكون ھذا الشخص من موظفي  

 المدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور. 
 
ویجوز أن یقوم المدیر بتفویض مدرس إلجراء فحص معقول لطالب 

التي ترعاھا المدرسة، إذا كان لدى المدرس اعتقاد  خالل األنشطة
معقول بأن الطالب لدیھ عنصر یشكل امتالكھ جریمة جنائیة بموجب 

قوانین ھذه الوالیة. ویجب على المدرس تلقي تدریباً قبل الفحص. 
ویجب إجراء الفحص في حضور شخص آخر (من موظفي المدارس  

 الحكومیة في مقاطعة بالتیمور). 
 

قد یؤدي رفض الطالب للسماح بفحص قانوني إلى إجراء تأدیبي وفقاً  
 .قواعد سلوك الطالب، 5550للسیاسة 

 
 إشعار بالحق في البحث

تعد المكاتب والخزائن ومساحات التخزین التي یتم توفیرھا للطالب  
إجراء  ملكاً للمدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور. ویجوز للمسؤول 

بحث في مبنى المدرسة المادي وملحقاتھ بما في ذلك مكاتب الطالب 
 وخزائنھم ومساحات التخزین الخاصة بھم في أي وقت.

 

 الحق في عدم التمییز 
یحق للطالب عدم التعرض للتمییز أو التنمر أو التنمر اإللكتروني أو  

 ن. التحرش أو الترھیب. یتحمل الطالب مسؤولیة احترام حقوق اآلخری
 

 حق الطالب المتعلق بسن الرشد
ال یحق لمجلس التعلیم بمقاطعة بالتیمور أو أي من وكاالتھ أو أي  

شخص یعمل نیابة عنھم أن یقتصر حق المواطنة للبالغین الممنوحة 
) عاماً أو أكثر على النحو  18للطالب الذین بلغوا ثمانیة عشر ( 

. ویتم نقل الحقوق الممنوحة  روحقانون ماریلند المش الموضح في 
 20ألولیاء األمور بموجب قانون حمایة حقوق الطفل المعدل (المادة 

ح) وقانون الحقوق التعلیمیة 1232من قانون الوالیات المتحدة، الفقرة 
من قانون الوالیات المتحدة، الفقرة   20العائلیة والخصوصیة (المادة 

عاماً.  وال یقلص ھذا  18 و) إلى الطالب عندما یبلغ الطالب1232
بأي حال من األحوال حق المدیر أو أي شخص یفوضھ المدیر في 
التواصل مع أولیاء األمور حیال أي مشكلة أو سؤال یتعلق بتعلیم  

 الطالب.
 

 الحق في حریة الرأي والتعبیر 
یمتلك الطالب الحق في حریة التعبیر والدین وحق التجمھر السلمي 

 یر والسلوك التخریبیین.ولكن قد یحظر التعب
 
یخضع حق الطالب في التجمھر لسلطات المدرسة في وضع حدود  

 معقولة تتعلق بوقت ومكان وطرق تجمھر الطالب. 
 

یتولى أحد الطالب الصحفیین مسؤولیة تحدید األخبار واآلراء والسمة 
والمحتوى اإلعالني لوسائل اإلعالم التي ترعاھا المدرسة تحت إشراف  

 ).5610قاعدة و 5610سیاسة مستشار إعالمي للطالب. (
 
یحق للطالب الحصول على نماذج رمزیة للتعبیر إلى الحد الذي ال  

 یعطل بھ التعبیر الرمزي على أنشطة المدرسة بشكل كبیر.
 

 الحق في الطعن
 یحق للطالب تقدیم طعن مالئم كرد في الوقت المناسب.

 
 الحق في بیئة تعلیمیة آمنة 

یلتزم مجلس التعلیم بمقاطعة بالتیمور بالتأكد من أن كل طالب یدرس  
في بیئة آمنة وسالمة ومواتیة للتعلیم.  ویحظر المجلس أي أعمال تنمر  

أو تنمر إلكتروني أو تحرش أو ترھیب ألي شخص في ممتلكات 
المجلس أو في األنشطة أو المناسبات التي ترعاھا المدرسة أو في  

یة أو تلك التي تعطل التشغیل المنظم للمدرسة بشكل الحافالت المدرس
 كبیر.  

 
یحق للطالب المشاركة في جمیع األنشطة المدرسیة والفصلیة في  
بیئات خالیة من التنمر أو التحرش أو الترھیب. وسیقوم مسؤولو  

 5580سیاسة المجلس رقم المدرسة بإبالغ الطالب سنویاً عن  
نموذج اإلبالغ عن التنمر أو وعن إتاحة  5580القاعدة رقم و

وعن إجراءات نظام المدرسة لمواجھة التحرش   التحرش أو الترھیب
من قبل المسؤولین في بدایة  كتیب الطالبالجنسي كجزء من عرض 

العام الدراسي.   یتحمل موظفو المدرسة مسؤولیة تثقیف الطالب  
حول التنمر والتنمر اإللكتروني والتحرش والترھیب؛ والتحقیق في 

والترھیب؛ وإنشاء حوادث التنمر والتنمر اإللكتروني والتحرش 
 مبادرات ودعم وعواقب لمثل ھذه السلوكیات.

https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2XH7A552C/$file/POL5610_120616_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNFF5EA590/$file/RULE%205610-120616_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNFF5EA590/$file/RULE%205610-120616_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNFF5EA590/$file/RULE%205610-120616_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WY7A3B1D/$file/POL5580_041420_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WY7A3B1D/$file/POL5580_041420_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WY7A3B1D/$file/POL5580_041420_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BZ5QVP6A25B0/$file/RULE%205580_050520_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BZ5QVP6A25B0/$file/RULE%205580_050520_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BZ5QVP6A25B0/$file/RULE%205580_050520_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BZ5QVR6A26D9/$file/RULE%205580_Form%20A_050520_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BZ5QVR6A26D9/$file/RULE%205580_Form%20A_050520_Finalized.pdf
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 مدونة قواعد السلوك 

 
تمتلك المدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور سلطة التدخل في سلوك 
طالبھا خارج الحرم المدرسي عندما یكون للسلوك قید البحث احتمالیة 

التأثیر سلباً على سالمة ورفاه الطالب اآلخرین أو أعضاء ھیئة 
 التدریس الكلیة أو الموظفین.   

  
یخضع الطالب المسجل في  لمجلس التعلیم، قد 5550وفقاً للسیاسة رقم  

المدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور إلى إجراءات إداریة قد تؤدي 
إلى تغییر المستوى التعلیمي بسبب السلوكیات الظاھرة خارج مدرسة  

 الطالب وبعیداً عنھا.
 

یتوقع المجلس أن یعترف جمیع طالب المدارس الحكومیة في مقاطعة  
مدونة قواعد سلوك الطالب أثناء التواجد بالتیمور بمسؤولیة االلتزام ب

في ممتلكات المدرسة وعند المشاركة في األنشطة التي ترعاھا  
 المدرسة. 

 
سیقوم جمیع طالب المدارس الحكومیة  - مدونة قواعد سلوك الطالب

 في مقاطعة بالتیمور بما یلي: 
 

 الحضور للمدرسة یومیاً إال إذا كان ھناك سبب قانوني للغیاب.  )أ
 المشاركة في العملیة التعلیمیة.  )ب
إحضار العناصر والمواد التي تمت الموافقة علیھا   )ت

 والمالئمة لبرامجھم التعلیمیة فقط للمدرسة. 
إظھار سلوك ولغة إیجابیة واحترام الحقوق الشخصیة والمدنیة   )ث

 والملكیة لآلخرین.
تحمل مسؤولیة أفعالھم والتعلم أثناء االمتثال   )ج

عد المشرف واإلجراءات لسیاسات المجلس وقوا
 المقررة.

 
 المعاییر

تكون مدونة قواعد سلوك الطالب مفعلة في جمیع   .أ
األوقات عندما یكون الطالب في ممتلكات المدرسة أو 

عندما یكونوا مشاركین في أنشطة ترعاھا المدرسة 
وأثناء نقلھم إلى ومن المدرسة أو األنشطة والمناسبات 

 التي ترعاھا المدرسة. 
قد یخضع الطالب الذي یخرق مدونة قواعد سلوك الطالب  .ب

، 5550لسیاسة المجلس رقم إلى إجراءات تأدیبیة وفقاً 
 .قواعد سلوك الطالب

كل مدرسة تطویر وتنفیذ برنامج متكامل لبناء   یجب على .ج
الشخصیة وتنمیة المھارات االجتماعیة وإدارة السلوك 

وبناء العالقات للرد بشكل فعال على السلوكیات التي تمنع 

الطالب من التعلم وتعوق اآلخرین عن التعلم دون مبرر.  
وفي كل حالة یعمل الموظفون على مساعدة الطالب على 

مالئم، سیتم التركیز على مساعدة الطالب  التصرف بشكل
 على تعلم ضبط النفس والقواعد. 

 

 التدخالت والدعم
 

 التدخالت والدعم لمنع جرائم الفئة األولى
 

مدرج أدناه التدخالت والدعم الذي یمكن ألعضاء ھیئة التدریس 
تحت الفئة األولى أو استخدامھ لمنع الطالب من ارتكاب جرائم تندرج 

 التدخل قبل تصعید السلوكیات.
 

 التدخالت والدعم المقترح للوقایة 
 جرائم الفئة األولى:  

 
 استخدام التحكم في التقارب إلبقاء الطالب في مھامھم. )أ

 التصحیح المسبق لسلوك الطالب الفردي. )ب
 استخدام التلمیحات/اإلشارات غیر اللفظیة. )ت
 الدراسي مع الطالب. عقد اجتماع داخل الفصل  )ث
تحدید األسباب الجذریة لسوء سلوك الطالب واختصاصھا  )ج

 واالستجابة لھا بشكل مالئم.
 تدریس سلوكیات االستبدال اإلیجابیة وممارستھا وتعزیزھا.  )ح
 تقدیم مھمة عمل خاصة مثل خدمة للمدرسة، بحث، ما إلى ذلك. )خ
النشاط للطالب توفیر فترات راحة للحركة بین األنشطة منخفضة  )د

 حسب االقتضاء. 
استخدام كرسي التفكیر، أو كرسي الوقت المستقطع، أو منطقة   )ذ

 التأمل في الفصل الدراسي.
 أن یطلب من الطالب إكمال تفكیر/اعتذار مكتوب عن سوء السلوك.  ) ر
 توفیر خیارات ألنشطة التعلیم والسلوك. ) ز

و/أو استخدام استراتیجیات سلوك الطالب، و/أو تقاریر التقدم،  ) س
 عقود السلوك، و/أو أوراق نقاط السلوك.

استخدام وضع األھداف المقترن باالعتراف بالسلوك المحسن لكل   ) ش
 طالب.

 تعیین مرافق داعم للطالب. )ص
 التوصیة بدعم وساطة النظراء.  )ض
 التوصیة بدعم حل النزاعات. ) ط
 التواصل مع ولي أمر الطالب.  ) ظ
 عقد اجتماع مع أولیاء األمور والطالب. )ع
 اإلحالة لالحتجاز (یلزم االتصال بولي األمر). )غ
توفیر مجموعة صغیرة للتدریب على بناء الشخصیة والمھارات   ) ف

 االجتماعیة.
 إحالة الطالب إلى موظف خدمات دعم الطالب للحصول على دعم. ) ق
 إعطاء وقت مستقطع للطالب مع إشراف من أحد البالغین )ك
 إحالة الطالب لفریق دعم الطالب.  )ل
ذ خطة دعم للطالب المؤھل أو مراجعتھا وتنقیحھا بما تطویر وتنفی )م

في ذلك التدخالت أو عملیات الدعم أو االستراتیجیات المصممة 
 لمساعدة الطالب على التصرف بطریقة الئقة.

للطالب المؤھل أو مراجعتھا وتنقیحھا  504تطویر وتنفیذ خطة  )ن
 وتشمل المواءمات السلوكیة حسب االقتضاء. 

تقییم سلوكي وظیفي، وفي حالة كان الطالب مؤھالً یتم إجراء  )ه
 تطویر خطة تدخالت سلوكیة.

 أأ. مراجعة وتنقیح خطة التدخالت السلوكیة الحالیة للطالب.

https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
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 ب ب. إحالة الطالب المؤھل لفریق برنامج التعلیم الفردي.
 ج ج. تطویر وتنفیذ برنامج تعلیم فردي للطالب المؤھل. 

السلوكیة أو الدعم أو االستراتیجیات كمساعدات دد. تضمین التدخالت 
وخدمات تكمیلیة في برنامج التعلیم الفردي للطالب حسب 

 االقتضاء. 
 ھـ ھـ. المشاركة في االجتماعات التصالحیة

 وو.   استخدام دائرة تصالحیة إلنشاء توقعات شاملة لبیئة التعلیم. 
 

 

 

 

 الثانیةالتدخالت والدعم لمنع جرائم الفئة 
 

مدرج أدناه التدخالت والدعم الذي یمكن ألعضاء ھیئة التدریس 
 استخدامھ لمنع الطالب من ارتكاب جرائم تندرج تحت الفئة الثانیة. 

 
 التدخالت والدعم المقترح للوقایة من جرائم الفئة الثانیة: 

 
 الفئة األولى. استخدام التدخالت والدعم المالئمین من  )أ

 االتصال بولي األمر (إلزامي). )ب
 عقد اجتماع مع أولیاء األمور والطالب.  )ت
مطالبة الطالب بإعادة الممتلكات، أو دفع ثمن الممتلكات، أو دفع   )ث

تعویض مالي عن األضرار التي لحقت بالممتلكات، أو تعیین 
 شراف معتمدة للمدرسة. الطالب في خدمة خاضعة لإل

للطالب المؤھل وتشمل المواءمات  504مراجعة وتنقیح خطة  )ج
 السلوكیة حسب االقتضاء للمساعدة في تحسین سلوك الطالب.

مراجعة وتنقیح خطة تدخالت سلوكیة للطالب حسب االقتضاء   )ح
 للمساعدة في تحسین سلوك الطالب. 

للطالب حسب االقتضاء  مراجعة وتنقیح برنامج التعلیم الفردي  )خ
 للمساعدة في تحسین سلوك الطالب. 

 عرض قیام الطالب بتنظیف الحرم المدرسي كبدیل عن االحتجاز.  )د
استخدام شركاء المجتمع والشركاء بین الوكاالت لتوفیر الدعم  )ذ

 والموارد للطالب لمساعدتھ في تحسین سلوكیاتھ.
اجتماع مجتمعي إحالة طالبین أو أكثر إلى أحد شركاء المجتمع لعقد  ) ر

 لحل ھذا النزاع.
إحالة طالب إلى األخصائي االجتماعي بالمدرسة و/أو أخصائي  ) ز

تقویم السلوك و/أو عامل التالمیذ للحصول على دعم في تغییر 
 السلوك. 

إحالة الطالب إلى الشخص الذي ینوب عن المشرف لمراجعة   ) س
 البرنامج. 

 .الفئة الثالثةتحذیر الطالب من اإلجراءات التأدیبیة في  ) ش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 التدخالت والدعم لمنع جرائم الفئة الثالثة
 

 التدخالت والدعم المقترح لجرائم الفئة الثالثة:
 

 الفئات األولى والثانیة. استخدام التدخالت والدعم المالئمین من  )أ
 االتصال بولي األمر (إلزامي). )ب
 اجتماع مطلوب مع أولیاء األمور والطالب.عقد  )ت
االتصال بالشرطة في حال ارتكاب خرق واضح للقوانین وال یمكن  )ث

 معالجتھ عادة عبر مسؤول المدرسة.
یجب على المسؤولین تطویر وتنفیذ خطة انتقال للطالب عند عودتھ  )ج

للمدرسة األصلیة بعد برنامج مھام بدیل بالتعاون مع موظفي  
 ل.البرنامج البدی
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 كفاءات التعلیم االجتماعي والعاطفي
 

) التعلیم االجتماعي والعاطفي على أنھ "العملیة التي یفھم من خاللھا كل الشباب CASELیُعرف المنتدى التعاوني للتعلم األكادیمي واالجتماعي والعاطفي (
بالتعاطف تجاه  والبالغین المعرفة والمھارات والسلوكیات ویطبقونھا لتطویر ھویات صحیة، وإدارة المشاعر، وتحقیق األھداف الشخصیة والجماعیة، والشعور

طفي بالمدارس الحكومیة في ویقدم قسم الدعم االجتماعي والعا   اآلخرین وإظھاره، وإقامة عالقات داعمة والحفاظ علیھا، واتخاذ قرارات مسؤولة ومراعیة."
تركز اإلرشادات  مقاطعة بالتیمور الموجود داخل قسم مناخ وسالمة المدرسة إرشادات ومساعدات المسؤولین لتلبیة الرعایة االجتماعیة والنفسیة للطالب.  و

رس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور لتخریج طالب  المقدمة للمدارس على ثالثة مجاالت عامة حیث یتم تعلیم الطالب مھارات دائمة تتناسب مع ھدف المدا 
 مؤھلین للمرحلة الجامعیة والمھنیة.

 
 الوعي 

 
ھو القدرة على التعرف بدقة  الوعي الذاتي

على عواطف المرء وأفكاره وقیمھ وكیفیھ 
تأثیرھا على سلوكھ؛ والقدرة على تقییم قوة  
المرء وحدوده بدقة، مع شعور راسخ بالثقة 

والتفاؤل و"عقلیة النمو".  وتتضمن الكفاءات 
 المرتبطة بالوعي الذاتي ما یلي: 

 
 فھم العواطف  •
 إدراك ذاتي دقیق •
 التعرف على نقاط القوة •
 الثقة بالنفس •
 الكفاءة الذاتیة  •

 
ھي القدرة على تنظیم عواطف  اإلدارة الذاتیة 

 -المرء وأفكاره وسلوكھ في المواقف المختلفة 
للتوتر، والسیطرة على االنفعاالت، والتصدي 

وتشجیع النفس بفعالیة؛ والقدرة على وضع  
أھداف شخصیة وأكادیمیة والعمل على 
تحقیقھا.  وتتضمن الكفاءات المرتبطة 

 باإلدارة الذاتیة ما یلي: 
 

 السیطرة على االنفعاالت •
 التصدي للتوتر •
 ضبط النفس  •
 التحفیز الذاتي •
 وضع األھداف  •
 ةالمھارات التنظیمی  •

 
 
 

 العالقات
 

ھي القدرة على إنشاء عالقات  بناء العالقات
شخصیة صحیة ومجزیة مع أشخاص 

ومجموعات مختلفة والحفاظ علیھا؛ والقدرة 
على التواصل بوضوح واالستماع بشكل جید 

والتعاون مع اآلخرین ومقاومة الضغط  
المجتمعي غیر الالئق والتفاوض بشأن  

النزاعات بطریقة بناءة وطلب المساعدة 
.  وتتضمن الكفاءات وتقدیمھا عند االقتضاء

 المرتبطة ببناء العالقات ما یلي:
 

 التواصل •
 المشاركة المجتمعیة •
 العمل في فریق  •

 
ھي القدرة على  بناء العالقات االجتماعیة

رؤیة األمور من منظور اآلخرین والتعاطف  
معھم، بما في ذلك األشخاص من الخلفیات 

والثقافات المختلفة؛ والقدرة على فھم القواعد 
تماعیة واألخالقیة للسلوك والتعرف على  االج

موارد العائلة والمدرسة والمجتمع ودعمھا.   
وتتضمن الكفاءات المرتبطة بالعالقات 

 الجماعیة ما یلي:
 

 تبني المنظور •
 التعاطف  •
 تقدیر االختالف •
 احترام اآلخرین  •

 
 
 

 
 اتخاذ القرار

 
ھي القدرة على اتخاذ  اتخاذ قرارات مسؤولة

خیارات بناءة بشأن السلوك الشخصي 
والتداخالت االجتماعیة استناداً إلى المعاییر 

األخالقیة ومخاوف السالمة والقواعد 
االجتماعیة؛ والتقییم الواقعي لعواقب األفعال 

 المختلفة ومراعاة رفاه النفس واآلخرین. 
تتضمن الكفاءات المرتبطة باتخاذ القرارات  

 سؤولة ما یلي:الم
 

 تحدید المشاكل •
 تحلیل الوضع •
 حل المشاكل •
 التقییم  •
 التجسید •
 المسؤولیة األخالقیة •
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 مھارات التعلیم االجتماعي والعاطفي 

االجتماعیة والعاطفیة للطالب أدناه بسلوكیات تم تحدید المھارات التي یرى مدرسو ومسؤولو المدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور أنھا أساسیة للصحة 
 ي ورفاھھم. مالئمة للطالب.  وتم تصمیم المخطط أدناه لیكون مرجعاً للطالب الذین قد یكونوا غیر متأكدین من كیفیة تعزیز نموھم االجتماعي والعاطف

 

 اإلجراءات االجتماعیة العاطفیة المراعیة للطالب

 یجب أن أتذكر:  عندما یتعلق األمر بـ...

 المشاعر/العواطف

 أن أكون على درایة بمشاعري وأعطي نفسي اإلذن بالشعور بالطریقة التي أشعر بھا. •
 أن أسمح لنفسي "بوقت االنتظار" قبل االستجابة لموقف حتى ال استجیب بطریقة عاطفیة. •
 أن أعبر عن مشاعري بطریقة مقبولة. •
 أن أتحدث حول مشاعري مع صدیق أثق بھ. •
 أن استمر في التحكم في مشاعري وأن التزم بالحقائق عندما أقوم بتوضیح وجھة نظري. •

 وضع األھداف

 أن أختار ھدفاً یجعلني شخصاً أفضل وأن أعمل دوماً لتحقیقھ. •
 أن أنشئ أھداف مرحلیة یمكن تحقیقھا على طول الطریق نحو تحقیق أھدافي الشخصیة واألكادیمیة.  •
 أھدافي حتى أحرز تقدماً طوال الوقت.أن أنسق أفعالي مع  •
 أن أستمر في التركیز على ھدفي على الرغم من المؤثرات والظروف المحیطة. •

 

 األشخاص اآلخرین 

 أن أتخیل نفسي موضع شخص آخر وأشعر بشعوره. •
 أن آخذ في االعتبار وضع مشاعر الشخص اآلخر قبل مشاعري والتصرف على النحو األفضل لھم. •
 أعامل اآلخرین بالطریقة التي أود أن تتم معاملتي بھا في المواقف المشابھة. أن  •
 أن أواسي وأشجع شخصاً یشعر باإلحباط. •
 أن أرد الصنیع؛ وأقوم بممارسة أعمال إیثاریة عشوائیة.  •

 

 العالقات

 أن أحترم نفسي واآلخرین.  •
 أن أتواصل بھدوء ووضوح.  •
 نظرھم.  أن أستمع ألفكار اآلخرین وآرائھم ووجھات •
 أن أفترض أن الشخص اآلخر قد یكون محقاً أو قد یكون لدیھ طریقة أفضل للقیام بشيء ما. •
 أن أكون أمیناً وصریحاً مع اآلخرین بشأن مشاعري. •

 

 اتخاذ القرارات 

 أن أتبع القواعد والقوانین ومدونة قواعد السلوك ونصائح البالغین الذین أثق بھم. •
 القرار الذي أحاول اتخاذه. أن أثقف نفسي في مجال  •
 أن أدرج إیجابیات وسلبیات كل قرار وأزنھا بدقة قبل التصرف.  •
 أن آخذ في االعتبار تأثیر قراري على نفسي وعلى اآلخرین.  •
 أن أقوم بمواءمة قراراتي مع أھدافي اإلیجابیة طویلة وقصیرة المدى. •
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 الحكومیة في مقاطعة بالتیمور أرقام ھواتف لموارد المدارس 
 

 
 2328-809) 443(         األلعاب الریاضیة
 4671-809) 443(          الحیاة األكادیمیة

 0404-809) 443(          الحضور
 4196-809) 443(        التأھب للجامعة والحیاة المھنیة

 0291-809) 443(         خدمات االستشارة 
 0404-809) 443(         خدمات دعم االنضباط

 9693-809) 443(        التمییز (العنوان التاسع) دعم
 4196-809) 443(         تعلیم الطفولة المبكرة 

 2270-809) 443(          خیارات التعلیم
 0404-809) 443(         المساعدة في التسجیل

 6756-809) 443(      اإلنجلیزیة للمتحدثین بلغات أخرى خدمات اللغة 
 7855-809) 443(          طعام والتغذیةال

 4196-809) 443(        تعلیم الموھوبین والمتفوقین 
 6368-809) 443(          خدمات الصحة 

 3222-809) 443(        تعلیمات المنزل والمستشفى
 6311-809) 443(          مكتب المشردین 
 4127-809) 443(          برامج ماغنیت

 0404-809) 443(        الخدمات الشخصیة للطالب
 0365-809) 443(         مشاركة أولیاء األمور

 0303-809) 443(          الخدمات النفسیة
 6403-809) 443(           اإلقامة

 7656-809) 443(          المناخ المدرسي
 6487-809) 443(         رسیةالسالمة المد

 0305-809) 443(         خدمات العمل االجتماعي
 3660-809) 443(          التعلیم الخاص

 0238-809) 443(         خدمات دعم الطالب
 4321-809) 443(          خدمات النقل 

 
 

 الخط الساخن 
 (مجھول الھویة وسري)  

 متوفر على مدار الساعة
 

 خط المعلومات للمدارس اآلمنة
1 )833 (MD-BSAFE 

 
 الرسائل النصیة/البرید اإللكتروني

hotline@bcps.org 
 

 أزمات مقاطعة بالتیمور
 الخط الساخن  
)800 (422-0009 

 
 

 الشبكة الوطنیة للوقایة من االنتحار 
)800 (273-TALK 

 

الخط الساخن لإلبالغ وخدمات المشردین التابعان لقسم الخدمات  
 االجتماعیة في مقاطعة بالتیمور. 

)410 (887-TIME 
 



12 
 

 نموذج موارد وقایة الطالب 
 

 اسم الطالب لقب الطالب
  

 مدرس الصف األساسي  الصف المدرسة 
   

 
أن یساعد الحصول یمكن أن یساعد فھم الكفاءات والمھارات االجتماعیة والعاطفیة الطالب في منع حدوث المشكالت األكادیمیة والمشاكل مع النظراء.  فیمكن 

أنفسھم بشكل أفضل أیضاً.  وعلى الرغم من ذلك یجب أن یكون  على معرفة بالكفاءات والمھارات االجتماعیة والعاطفیة المرتبطة بكل كفاءة الطالب في فھم 
ید ھؤالء  لدى الطالب أشخاص یثقون بھم یمكنھم اللجوء لھم للدعم واإلرشاد في حال ظھور مشكلة.  ویجب على الطالب استخدام ورقة الموارد ھذه لتحد

 األشخاص.  بعد إكمال الدائرة، سلمھا لمدرسك. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تيدائر

 الموثوق 
 بھا 

 أحد
 أفضل أصدقائي

 أحد
 مدرسیني المفضلین

 أحد
 أفضل أصدقائي

 أحد
 أفضل أصدقائي

 أحد
 مدرسیني المفضلین

 العالقة بي العالقة بي
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 العواقب المنطقیة 
 
إن مكتب برنامج الطالب التفاعلي، ھو مكتب داخل مكتب مناخ المدرسة، 
وھو فرع للمدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور مسؤول عن التحقیق في 

القضایا التأدیبیة والبت فیھا نیابة عن مشرف المدارس.  وحالیاً ھناك 
أربعة أشخاص مفوضین من قبل المشرف لیقموا بعقد جلسات االستماع 
للطالب وإصدار القرارات بشأن العزل التأدیبي الموصي بھ والذي یزید 

) أیام.   ویقوم مسؤولو االستماع لسلوك الطالب، كما  10عن عشرة (
یطلق علیھم، بإدارة العزل التأدیبي الموصي بھ استناداً إلى المبادئ  

) COMARھیة المنصوص علیھا في لوائح قانون والیة ماریلند (التوجی
 .13A.08.01.11رقم 

 
یمثل خرق مدونة قواعد السلوك لنظام المدرسة أمراً مركزیاً لجلسات  
االستماع التأدیبیة.  وعندما یتم عرض السلوكیات التي خرقت مدونة 

مسؤولون  قواعد السلوك، یخضع الطالب لإلجراءات التأدیبیة.  ویتمتع ال
بسلطة تقدیریة لتطبیق العواقب المنطقیة لالستجابة إلى خرق مدونة قواعد 

 السلوك.  
 

 جرائم الفئة األولى
أفعال سوء سلوك تخریبیة على النحو المحدد من موظفي المدرسة  

والتي تتداخل مع السلوك المنظم لألنشطة أو اإلدارة أو صفوف  
سة أو الطالب خالل انتقالھم  المدرسة أو األنشطة التي ترعاھا المدر

 إلى ومن المدرسة أو األنشطة التي ترعاھا المدرسة. 
 

قاعدة والتابعة لمجلس التعلیم  5550سیاسة جرائم الفئة األولى (
 ) مدرجة أدناه.قواعد سلوك الطالبمن قواعد المشرف، 5550

 
 الحرق عمداً/الحرائق/المتفجرات 
a. حیازة و/أو إشعال أعواد الثقاب أو الوالعات 

 (عندما ال تكون جزءاً من البرنامج التعلیمي)
 

 االعتداء/التھدید/الشجار 
b.  الشجار 

 
 الحضور (في حالة التعلیق داخل المدرسة فقط) 

c. مغادرة أراضي المدرسة من دون إذن 
d.  (الصف/الصفوف) التأخیر غیر المبرر 
e. (الیوم الدراسي) التأخیر غیر المبرر 
f.  (صف/صفوف) الغیاب غیر المبرر أو التسرب من المدرسة 
g. (یوم دراسي) الغیاب غیر المبرر أو التسرب من المدرسة 

 
 المواد الخطرة 

h.  خرق عدم وجود وصفة طبیة (حیازة أدویة من دون وصفة
 طبیة)

i.  السجائر أو  استخدام و/أو حیازة التبغ أو أوراق لف
 السجائر اإللكترونیة أو أي منتجات تبغ أخرى. 

 
 عدم االحترام/التمرد

j.   عدم اتباع التعلیمات على سبیل المثال ال الحصر عدم إبالغ
 المكتب عندما یطلب موظفو المدرسة ذلك.

k.  التحرش (بما في ذلك االتصاالت اإللكترونیة المزعجة
للطالب أو الموظفین؛ والتعلیقات المستمرة أو تمریر 

مالحظات غیر رسمیة لفرد آخر ال یرغب في سماعھا أو 
 تلقیھا)

l.  رفض التعاون مع قواعد و/أو لوائح المدرسة 
m. رفض التعاون مع لوائح النقل المدرسي 
n. رفض القیام بالعمل المسند 
o. ض تنفیذ االحتجاز رف 
p. استخدام لغة أو إیماءات بذیئة أو مسیئة 

 
 الصحة الشخصیة 

q.  عندما یستخدم طالب حالتھ الصحیة عن قصد 
 لیھدد صحة اآلخرین 

 
 أخرى

r.   عدم األمانة األكادیمیة (الغش في االختبارات، أو نسخ أوراق
 االمتحان، 

 أو تزویر إمضاء المدرس و/أو ولي األمر/الوصي)
s.  المقامرة 
t.   البیع أو التوزیع غیر المصرح بھ داخل المدرسة لعناصر

أو سلع أو خدمات غیر مرتبطة بأي شكل من األشكال 
بعملیات المدرسة (على سبیل المثال بیع مقامرات كرة 

 القدم)
u.  استخدام أجھزة إلكترونیة لغیر األغراض التعلیمیة خالل

األجھزة اإللكترونیة  أوقات التعلیم العادیة. وینطبق حظر 
لغیر األغراض التعلیمیة أیضاً على االنتقال بالحافالت إلى  
ومن المدرسة وخالل المشاركة في األنشطة أو المناسبات 

 التي ترعاھا المدرسة. 
 

 جرائم الفئة الثانیة
أمثلة على الجرائم التي قد تؤدي إلى التعلیق أو االنتداب إلى برنامج 

التابعة لمجلس التعلیم، قواعد  5550سیاسة الفصل (تعلیمي بدیل أو 
 ).سلوك الطالب

 

إن جرائم الفئة الثانیة تعد أفعال أكثر خطورة لسوء السلوك على  
حو المحدد من مسؤولي المدرسة والتي تتداخل مع السلوك الن

المنظم لألنشطة أو اإلدارة أو صفوف المدرسة أو األنشطة التي 
ترعاھا المدرسة أو الطالب خالل انتقالھم إلى ومن المدرسة أو  

 األنشطة التي ترعاھا المدرسة.
 

قاعدة والتابعة لمجلس التعلیم  5550سیاسة جرائم الفئة الثانیة (
    ) مدرجة أدناه.قواعد سلوك الطالبمن قواعد المشرف،  5550

 
    الحرق عمداً/الحرائق/المتفجرات   

a. إنذار الحریق/اإلبالغ عن حریق كاذب 
b.  حیازة مواد أو أجھزة حارقة أو متفجرة، بما في ذلك الذخیرة

 الحیة (األلعاب الناریة أو أعلى)
 

 االعتداء/التھدید/الشجار 
c.  االبتزاز أو أخذ المال أو الممتلكات من 

 طالب آخر عبر التھدید أو التخویف والترویع 
d. االعتداء (االعتداءات) البدنیة على طالب 
e. (أشخاص) التھدید (التھدیدات) لشخص 

 
 المواد الخطرة 

https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXAN385D7740/$file/RULE%205550_082019_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXAN385D7740/$file/RULE%205550_082019_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXAN385D7740/$file/RULE%205550_082019_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXAN385D7740/$file/RULE%205550_082019_Finalized.pdf
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f.   توزیع مواد غیر خاضعة للرقابة أو محاولة توزیعھا أو حیازتھا
یعھا واعتبارھا مادة خطرة خاضعة للرقابة أو أي بنیة توز

 أدویة ومواد اصطناعیة
g.   خرق عدم وجود وصفة طبیة (إساءة استخدام األدویة التي ال

تحتاج إلى وصفة طبیة)، بما في ذلك عدم تناول األدویة 
 الموصوفة من قبل ممرضة المدرسة أو الموظف المفوض 

h. ات أو األدویة حیازة أو استخدام أو توزیع أدوات المخدر
 والمواد االصطناعیة

i. (حیازة أدویة موصوفة) خرق األدویة الموصوفة 
j.   شراء مواد غیر خاضعة للرقابة باعتبارھا مواد خطرة خاضعة

 للرقابة
k.  استخدام و/أو حیازة منتجات التبغ أو األجھزة المتعلقة بالتبغ أو

منتجات محاكاة التبغ أو أوراق لف السجائر أو السجائر 
 رونیة (جریمة مكررة)اإللكت

 
 عدم االحترام/التمرد

l.  التآمر أو التخطیط بین شخصین أو أكثر الرتكاب جریمة من
 الفئة الثالثة 

m.  سلوك تدمیري ینتج عنھ تداخل في برنامج المدرسة الطبیعي
 بما في ذلك جرائم مكررة من الفئة األولى أو الثانیة 

n.  التخویف ألي سبب التنمر أو التنمر اإللكتروني أو التحرش أو 
o.  التدخل في حقوق طالب آخر لحضور المدرسة أو الصفوف 
p.  المشاركة في و/أو التحریض على تخریب المدرسة 

 
 الجرائم الجنسیة 

q. السلوك غیر المالئم ذو الطبیعة الجنسیة 
r.  التعرض غیر الالئق 

 
 األسلحة

s. حیازة سالح من أي نوع 
t. حیازة سكین مطواة 

 
 أخرى

u.  ممتلكات المدرسة أو الممتلكات الشخصیة تدمیر و/أو تخریب
للطالب و/أو ھیئة التدریس.  ویشمل ھذا استالم ممتلكات 

مسروقة من المدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور وبیعھا 
وحیازتھا وتوزیعھا. یُطلب دفع تعویض مالي سواء كان مالیاً  

 أو مشروع عمل في المدرسة
v.  قانونیةتبدیل األموال ألغراض غیر 

w. المخاطرة المتھورة التي تؤدي إلى إصابة شخص 
x.  سرقة و/أو حیازة ممتلكات مسروقة عن علم 
y. التعدي على ممتلكات الغیر 
z. ) خرق سیاسة االستخدام المقبول للتكنولوجیاTAUP للطالب ( 

aa.  خرق سیاسة العصابات الخاصة بالمجلس 
 

 

 جرائم الفئة الثالثة
ى التعلیق أو اإلیداع في برنامج أمثلة على الجرائم التي قد تؤدي إل 

التابعة لمجلس التعلیم،  5550سیاسة تعلیمي بدیل أو الفصل (
 )قواعد سلوك الطالب

 

 ویجوز خطورة.إن جرائم الفئة الثالثة ھي أفعال سوء السلوك األكثر 
تعلیق الطالب الذین یرتكبون ھذه الجرائم من قبل المدرسة و/أو من  

قبل مسؤول جلسات استماع الطالب مع التوصیة بتعلیق ممتد أو  
الفصل أو الوضع في برنامج بدیل. ویجب اإلبالغ عن أفعال سوء  

السلوك الكبیرة لمسؤول المدرسة فوراً بعد الحادثة وقد تكون نتیجتھا 
 الطالب من المدرسة.  عزل

 
قاعدة التابعة لمجلس التعلیم و 5550سیاسة جرائم الفئة الثالثة ( 

 ) مدرجة أدناه.قواعد سلوك الطالبمن قواعد المشرف،  5550
 

 الحرق عمداً/الحرائق/المتفجرات 
a.  ًالحرق عمدا 
b.  التھدید بقنبلة 
c.  تفجیر مواد أو أجھزة حارقة أو متفجرة، بما في ذلك الذخیرة

 الحیة (األلعاب الناریة أو أعلى)
 

 االعتداء/التھدید/الشجار 
d.  ضرب موظف یتدخل في مشاجرة أو أي نشاط تخریبي آخر

 (متعمد أو غیر متعمد)
e.  االعتداء (االعتداءات) البدنیة على الموظفین 
f.   السلوك العدواني الذي ینتج عنھ خطر جسیم على األشخاص أو

 الممتلكات أو یتسبب في إصابات جسدیة خطیرة
 

 المواد الخطرة 
g.  و/أو بیع الكحولتوزیع 
h.  توزیع و/أو بیع المواد الخطرة الخاضعة للرقابة (األدویة غیر

 المشروعة)
i.  حیازة الكحول 
j.   حیازة المواد الخطرة الخاضعة للرقابة (األدویة غیر

 المشروعة)
k.   ،(إساءة استخدام األدویة الموصوفة) خرق وجود وصفة طبیة

رضة بما في ذلك عدم تناول األدویة الموصوفة من قبل مم 
 المدرسة أو الموظف المفوض 

l.  استخدام المواد الخطرة الخاضعة للسیطرة (األدویة الغیر
المشروعة)، أو التواجد تحت تأثیر مواد خاضعة للسیطرة، أو 

 إظھار أدلة على استخدام مواد خاضعة للرقابة
m.  استخدام الكحول، أو البقاء تحت تأثیر الكحول، أو إظھار أدلة

 على استھالك الكحول
n.   استخدام أي مواد غیر سامة قد تؤدي إلى فقدان السیطرة على

صمغ أو المذیبات أو ال نالنفس أو حالة الُسكر ویتم تضمی
 األدویة والمواد االصطناعیة

 
 الجرائم الجنسیة 

o.  االعتداء الجنسي 
 

 األسلحة
p. حیازة و/أو استخدام سالح ناري في ممتلكات 

 المدرسة (فصل لمدة عام واحد)
q.  استخدام أي مسدس أو بندقیة (محملة أو غیر محملة  حیازة أو

أو قابلة للتشغیل أو غیر قابلة للتشغیل)، والتي تتضمن على  
سبیل المثال ال الحصر بندقیة خرز أو بندقیة طالء أو مسدس  
 صاعق، أو مسدس خردق أو مسدس شعلة أو مسدس مسامیر* 

r. حیازة أو استخدام أي سالح حقیقي من أي نوع والذي یشمل 
على سبیل المثال ال الحصر سكین المطواة أو سكین الصید أو 
سكین النجمة أو آالت الحالقة أو مسدسات الصعق الكھربائي 

http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXAN385D7740/$file/RULE%205550_082019_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXAN385D7740/$file/RULE%205550_082019_Finalized.pdf
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أو النانشكاو أو القفازات المسننة أو السوار الشائك أو أي من 
مشتقات العصا أو أجھزة الغاز المسیل للدموع أو منتجات رذاذ 

 الفلفل
s.  أو البندقیة (محملة أو غیر محملة أو استخدام ما یشبھ المسدس

 قابلة للتشغیل أو غیر قابلة للتشغیل) *
t. استخدام سالح من أي نوع 

والذي یتضمن على سبیل المثال ال الحصر سكین المطواة أو  
سكین الصید أو سكین النجمة أو سكین الجیب أو آالت الحالقة 

أو  (بما في ذلك آالت الحالقة المستقیمة أو القابل للسحب)
 النانشكاو أو القفازات المسننة أو السوار الشائك 

u.  استخدام سكینة الجیب أو أي جسم كسالح 
 

 أخرى
v.  السرقة 

 
ال یشكل استخدام بندقیة غیر قابلة للتشغیل أو بندقیة خشبیة   *استثناء:

من قبل ھیئة تدریب ضباط االحتیاط المبتدئین أو طالب الحرس  
الملون/الفرق الموسیقیة خرقاً لھذه السیاسة خالل وقت التعلم وفي 

أي أوقات أخرى تحت اإلشراف المباشر لھیئة تدریب ضباط 
 لحرس الملون/الفرق الموسیقیة.االحتیاط المبتدئین أو معلمي ا

 
 العملیة التأدیبیة للطالب 

 
یجب على مسؤولي المدارس اتخاذ قرارات مستنیرة حیال أي حوادث 

سوء سلوك من الطالب، لیقرروا ما إذا كانت أفعال الطالب تشكل 
خرقاً لسیاسة المجلس المتعلقة بمدونة قواعد السلوك خاصتھ. وقد تم  

الموضحة في الصفحات السابقة لترشد المسؤولین في  تصمیم الفئات 
تحدید ما إذا كان ھناك خرق ولتحدید خطورة ھذا الخرق.  ویجب  
على المسؤولین تقدیم عواقب منطقیة في الحاالت التي یحدث بھا  

عواقب تعلم الطالب وتشجعھم على   -خرق لمدونة قواعد السلوك 
 تغییر سلوكیاتھم.

 
الطالب خرقاً للقوانین أیضاً، على النحو  في حال كان سوء سلوك  

الذي تحدده السلطات المحلیة، فقد یكون ھناك عواقب قانونیة على  
الطالب باإلضافة إلى العواقب المفروضة من مسؤولي المدرسة.  

وتتضمن العواقب المدرسیة إعادة التعیین في برنامج تعلیمي بدیل أو  
وسیُطلب تعویض مالي  الوضع في برنامج تعلیمي بدیل أو الفصل.

 عن الخسائر واألضرار باإلضافة إلى أي عواقب أخرى. 
 

إن اإلجراءات التأدیبیة في نظام المدرسة منفصلة تماماً عن  
اإلجراءات التأدیبیة والمدنیة التي تتبعھا إدارة الشرطة بمقاطعة 

 بالتیمور.
 

 االستجابة لعملیات خرق مدونة قواعد السلوك 
التابعة لمجلس التعلیم  قواعد سلوك الطالب، 5550سیاسة  تضع

معاییر لسلوك الطالب والعواقب التأدیبیة لخرق ھذه المعاییر.  
ویمتلك مسؤولو المدرسة السلطة لمراجعة وتقییم كل موقف منفرداً  

لتحدید نوع وعدد التدخالت والدعم الستخدامھا، إن وجد، قبل فرض  
صل كعقاب أي عواقب تأدیبیة.  وسیتم استخدام التعلیق الممدد أو الف

 تأدیبي فقط كمالذ أخیر
 

سیتم منح الطالب اإلجراءات القانونیة الواجبة عند إدارة التأدیب.   

وسیتلقى الطالب:  إخطار شفھي أو كتابي بتھمة (اتھامات) التعلیق؛  
وتفسیر لألدلة الداعمة لالتھامات؛ وسیُتاح لھ فرصة للرد على ھذه 

االتھامات وتقدیم نسخة من األحداث قبل فرض التأدیب.  ووفقاً 
للوائح الوالیة، یجوز على الفور عزل الطالب الذي یمثل وجوده في  

مستمراً على األشخاص أو الممتلكات من المدرسة   المدرسة خطراً 
، استخدام 5561سیاسة باستخدام اإلجراءات التأدیبیة أو وفقاً إلى 

 .المدرسة للجرائم الواجب اإلبالغ عنھا.
 

تعلیق/فصل الطالب من مرحلة ما قبل ریاض األطفال إلى الصف  
 الثاني

وفقاً لقانون الوالیة فیمكن أن یتم فقط ما یلي للطالب المسجلین في  
مرحلة ما قبل ریاض األطفال أو ریاض األطفال أو الصف األول أو 

 الصف الثاني:
 

 بذلك. فصلھم من المدرسة إذا كان القانون الفیدرالي یقضي  .1
) أیام دراسیة لكل حادثة  5تعلیقھم لمدة ال تزید عن خمسة ( .2

إذا ما رأي مسؤول المدرسة باستشارة الطبیب النفسي 
للمدرسة أو أي طبیب صحة عقلیة آخر أنھ یشكل تھدید 

وشیكاً إلحداث ضرر جسیم للطالب اآلخرین أو للموظفین  
 والدعم.والذي ال یمكن الحد منھ أو إزالتھ عبر التدخالت 

 
 

 التعلیق داخل المدرسة
إن التعلیق داخل المدرسة ھو العزل داخل مبنى المدرسة لطالب عن  

) أیام 10البرنامج التعلیمي الحالي للطالب لمدة تصل إلى عشرة (
دراسیة في العام الدراسي وال تزید عنھا ألسباب تأدیبیة من قبل 

 المدیر.
 
 

 التعلیق قصیر وطویل المدى 
ھو قیام المدیر بإبعاد تأدیبي   التعلیق قصیر المدىإن  •

) أیام  3للطالب من المدرسة لمدة تصل إلى ثالثة (
 دراسیة.

ھو قیام المدیر بإبعاد تأدیبي   التعلیق طویل المدىإن  •
) أیام 4للطالب من المدرسة لمدة تبدأ من أربعة (

 ) أیام دراسیة.10دراسیة وتصل إلى عشرة (
 

موارد الب أو ولي أمره نسخة من قائمة سوف یتم إعطاء الط
 .المجتمع ألطفال وعائالت مقاطعة بالتیمور

 
ال یحق للطالب المشاركة في أي أنشطة المنھجیة خالل فترة 

 التعلیق.  
 

 التعلیق الممدد والفصل 
ھو استثناء الطالب من برنامج الطالب العادي  التعلیق الممدد  إن

یوماً دراسیاً على النحو الذي یحدده مسؤول  44إلى  11لفترة من 
جلسات االستماع لسلوك الطالب.  وقد یتم فرض التعلیق الممدد  

 عندما یرى مسؤول جلسات االستماع لسلوك الطالب إنھ: 
 

تعلیق سیشكل عودة الطالب إلى المدرسة قبل استكمال فترة ال .1
خطراً وشیكاً یؤدي ألضرار جسیمة للطالب اآلخرین أو 

 الموظفین؛ 
أو شارك الطالب في تعطیل مزمن ومبالغ للعملیة التعلیمیة  .2

والذي أدى إلى خلق عائق كبیر للتعلیم أمام الطالب اآلخرین  

https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WQ7A3430/$file/POL5561_060920_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WQ7A3430/$file/POL5561_060920_Finalized.pdf
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خالل الیوم الدراسي، وقد تم استنفاذ جمیع التدخالت 
 تاحة والمالئمة األخرى.  السلوكیة والتأدیبیة الم

 
  45ھو استثناء الطالب من برنامج الطالب العادي للمدة  الفصل إن

یوماً دراسیاً أو أكثر على النحو الذي یحدده مسؤول جلسات االستماع 
لسلوك الطالب.  وقد یتم فرض الفصل عندما یرى مسؤول جلسات  

 االستماع لسلوك الطالب إنھ:
 

رسة قبل استكمال فترة التعلیق سیشكل عودة الطالب إلى المد .1
خطراً وشیكاً یؤدي ألضرار جسیمة للطالب اآلخرین أو 

 الموظفین. 
 

یقوم مدیر المدرسة بإجراء تحقیق موسع لألمر بعد المخالفة التأدیبیة.   
وإذا وجد مدیر المدرسة بعد التحقیق أنھ یقتضى توقیع جزاء التعلیق  

مدرسة فوراً بترتیب اجتماع مع الممدد أو الفصل، فسیقوم مدیر ال
الطالب وولي أمره مع مسؤول جلسات االستماع لسلوك الطالب.   

ویقوم مسؤول جلسة االستماع لسلوك الطالب بعقد اجتماع مع  
) أیام دراسیة من تاریخ التعلیق  10الطالب وولي أمره خالل عشرة (

اع قصیر المدى الذي أصدره المدیر.  وسیخطر مسؤول جلسة االستم
 لسلوك الطالب الطالب وولي أمره كتابیاً بما یلي: 

 
 موعد ومكان المؤتمر؛  •
 والجرائم التي أتھم الطالب بارتكابھا؛  •
 والسیاسات أو القواعد أو اللوائح التي خرقھا الطالب؛ •
وتوصیھ المدیر بأن یكون التعلیق لمدة تزید عن عشرة  •

 ) أیام دراسیة؛10(
 شاھد وأن یمثلھ محامي؛وحق الطالب في أن یكون لھ  •
وحق ولي األمر/المحامي والطالب في طلب نسخة من  •

ساعة من جلسة  24مجموعة التعلیق من المدرسة قبل  
 االستماع.

 
في المؤتمر، یحق للطالب مراجعة كل مستندات األدلة الداعمة للتھم.   
وسیخطر مسؤول جلسة االستماع لسلوك الطالب الطالب وولي أمره 

ابیاً بالنتائج والقرار.  وفي حال خلص مسؤول جلسة شفھیاً وكت
االستماع لسلوك الطالب عند األخذ في االعتبار جمیع األدلة المقدمة 
في الجلسة أن التعلیق الممدد أو الفصل مبرر فیحق للطالب أو ولي 

 أمره تقدیم طعن للمجلس المحلي.   
 

ب في یقوم مسؤول جلسة االستماع لسلوك الطالب بتعیین الطال
برنامج تعلیمي بدیل في حال فرض التعلیق الممد أو الفصل.  وسیتم 
بذل كل الجھود للحصول على دعم ولي األمر عند تعیین الطالب في 

برنامج تعلیمي بدیل.  وعلى الرغم من ذلك، یمتلك مسؤول جلسة  
االستماع لسلوك الطالب الحق في تعیین الطالب في برنامج تعلیمي  

یوافق الطالب و/أو ولي أمره على االیداع.  ویحق بدیل عندما ال 
لولي األمر الطعن على قرار مسؤول جلسة االستماع لسلوك 

 الطالب بتعیین الطالب في برنامج تعلیمي بدیل.   
 

من أجل راحة الطالب وأولیاء األمور، ینتشر مسؤولو جلسات االستماع 
 النظام المدرسي: لسلوك الطالب بشكل استراتیجي في جمیع أنحاء 

 
 اإلعدادیة  Woodlawnمدرسة   –مكتب الجنوب الغربي  •

 3033 St. Luke’s Lane 
Woodlawn, Maryland 21207 

(443 (809-6842 
 

 Chatsworthمدرسة   –مكتب الشمال الغربي/المركزي  •
222 New Avenue 

Reisterstown, Maryland 21136 
(410 (887-6943 

 
 Stemmersمدرسة   –زي مكتب الشمال الشرقي/المرك  •

Run  اإلعدادیة 
201 Stemmers Run Road 

Essex, Maryland 21221 
(443 (809-6498 

 
 االبتدائیة  Battle Groveمدرسة  –مكتب الجنوب الشرقي  •

7828 St. Patricia Lane 
Dundalk, Maryland 21222 

(443 (809-7570 
 

 
 

االستماع لسلوك الطالب الذي غالباً ما یتم تحدید مسؤول جلسة 
یترأس الجلسة التأدیبیة من قبل مدرسة الطالب األصلیة.  وعلى 

الرغم من ذلك، قد یترأس مسؤول جلسة االستماع لسلوك الطالب في 
مناسبة قضایة صادرة عن مدرسة غیر المدارس المحددة لھذا  

 المسؤول. 
 

مدرسة یجب على أي طالب معلق أو مفصول البقاء خارج مبنى ال
أثناء ساعات الدراسة؛ وال یحق للطالب المشاركة في أي أنشطة 

ترعاھا المدرسة.   ویمكن للطالب المعلق أو المفصول العودة 
للمدرسة خالل الساعات المحظورة فقط لحضور موعد محدد مسبقاً  

 وفي حال كان الطالب قاصراً فیجب أن یصاحبھ ولي أمره.
 

طط الموجود في الصفحة التالیة العزل التأدیبي  یلخص المخ 
المسموح بھ بموجب قانون والیة ماریلند.

 
 

 
 طعن في القرار أمام: الشخص المفوض  النتائج المطلوبة  النوع  عدد األیام الفئة  
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 تعلیق محلي
خرق السیاسة/القاعدة  � قصیر المدى  1-3 

المدیر التنفیذي للدعم   المدیر  5550رقم 
 طویل المدى  10-4 المدرسي 

 تعلیق من المجلس
 اضطراب مزمن  � ممدد  11-44 

مسؤول جلسة االستماع لسلوك   تھدید وشیك �
 مجلس التعلیم  الطالب

 تھدید وشیك � فصل  أو أكثر  45
 (13A.08.01.11(ملخص للعزل التأدیبي المسموح بھ بموجب لوائح قانون والیة ماریلند 

 
 
 

 الحد األدنى للخدمات التعلیمیة 
سیستلم الطالب المعلقون أو المفصولون الذین لم یتم تعیینھم في برنامج 

مراجعتھا  تعلیمي بدیل، العمل المدرسي والواجبات یومیاً، وسیتم 
وتصحیحھا بشكل أسبوعي من قبل المدرسین ویتم إعادتھا للطالب. 

یعین كل مدیر عضو من ھیئة التدریس لینسق بین المدرسین ومختلف  
الطالب المعلقین خارج المدرسة أو المفصولین ولیبلغھم أسبوعیاً  

 بواجبات العمل المدرسي وبالشؤون المتعلقة بالمدرسة.
 

قصیر المدى، سیتم توفیر فرص لجمیع  خالل فترات التعلیق 
الطالب إلكمال األعمال األكادیمیة التي فاتتھم خالل فترة 

 التعلیق من دون عقوبة.
 

 المدارس البدیلة والخیارات التعلیمیة األخرى 
سیتم توفیر وصول للخدمات التعلیمیة للطالب المعلقین تعلیقاً ممدداً أو  

 ن الخیارات التعلیمیة التالیة: المفصولین عبر خیار واحد أو أكثر م
 

 المدارس البدیلة •
یتم إدارة المدارس البدیلة من قبل مشرفي مجتمع مدارس  

مقاطعة بالتیمور العامة وھي تخدم كل من طالب المدارس  
اإلعدادیة والثانویة الذین تم وضعھم بھا من قبل مسؤول 

جلسة االستماع لسلوك الطالب؛ وال توفر ھذه البرامج  
تطوعي ولدیھا عدد محدود من األماكن. وتعمل تسجیل 

برامج الدوام الكامل ھذه خالل مواعید المدارس العادیة.  
 ویتم توفیر وسائل نقل.

 
 التعلیم المنزلي •

یجوز توفیر تعلیم في المنزل لطالب المدارس االبتدائیة  
بالمدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور على النحو المحدد 

المنزل والمستشفى.  ویجوز توفیر تعلیم في من قبل مكتب 
المنزل لطالب المدارس اإلعدادیة والثانویة بالمدارس 

الحكومیة في مقاطعة بالتیمور باستخدام خدمات المدرسة  
الرقمیة للمدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور، والتعلیم 

اإللكتروني على النحو المحدد من قبل مكتب الخیارات 
وتمتلك كل من المنازل والمستشفیات والتعلیم التعلیمیة.  

اإللكتروني برامج متاحة لعدة أسباب وتشمل على سبیل  
 المثال ال الحصر ھؤالء الذین تم إعادة تعیینھم إداریاً. 

 
 البرنامج التعلیمي للیوم الممتد •

یمكن توفیر تعلیم لطالب المدارس الثانویة بالمدارس 
واحد من خمسة مواقع    الحكومیة في مقاطعة بالتیمور في

خاصة بالبرنامج التعلیمي للیوم الممتد والمدارة من قبل 
مكتب الخیارات التعلیمیة في المساء و/أو صباح أیام السبت. 

ویستخدم برنامج الدوام الجزئي ھذا نموذج تعلیم ذاتي 

مختلط. وفي أغلب األحیان یتم توفیر محتوى خاص بربع  
رر أن یحضره الطالب الذین (أرباع) التعلیم الذي من المق

تم وضعھم إداریاً؛ وفي بعض األحیان قد یكون من جدولة 
الطالب لخیارات تعویض الوحدات الدراسیة. ویخدم ھذا 

البرنامج الطالب المسجلین طوعاً إلى جانب الطالب 
الموضوعین في البرنامج.  ال توفر المدارس الحكومیة في  

ب البرنامج التعلیمي مقاطعة بالتیمور وسائل انتقال لطال
للیوم الممتد إال في حال كان للطالب برنامج تعلیم منفرد 

 ویحتاج لوسیلھ انتقال للوصول إلى تعلیم عام مجاني ومالئم.
 

یمكن ألولیاء األمور والطالب الحصول على المزید من المعلومات عن 
أو عبر االتصال الخیارات التعلیمیة  البرامج السابقة عبر زیارة

 .2270-809-443بالمكتب على 
 

 504برامج التعلیم المنفرد وخطط 
أو برامج التعلیم المنفرد من   504قد یتم تأدیب الطالب ذوي خطط   

 5550سیاسة المجلس رقم قبل مدیر المدرسة بسبب عملیات خرق 
عندما یؤدي العزل التأدیبي إلى عزل لمدة  قواعد سلوك الطالب.

) أیام في العام الدراسي، یحق للطالب عقد  10تزید عن عشرة ( 
) إذا كان السلوك  1اجتماع لتحدید ما إذا تم استیفاء شروط محددة:  

) وإذا ما كان یتم تنفیذ  2الذي تسبب في التعلیق بسبب إعاقة، 
) وإذا كان الطالب  3د خالل وقت الخرق، برنامج التعلیم المنفر

 مالئماً لبرنامج التعلیم المنفرد.
 

إن العملیة التأدیبیة لألطفال ذوي اإلعاقة والتي تشمل التعلیق أو  
الفصل أو الوضع البدیل المؤقت للطفل ألسباب تأدیبیة ستتم وفقاً 

  من قانون إعادة 504لمتطلبات قانون األفراد ذوي اإلعاقة والقسم 
 التأھیل.  

 
إشعار حقوق أولیاء األمور ویجب على أولیاء األمور الرجوع إلى 

الذي یتم توفیره كل عام للمزید من المعلومات حول إجراءات 
التعلیم المنفرد بوالیة ماریلند.  ویجب توفیر الحمایة لطالب برنامج 

وصول للطالب لتعلیم عام مجاني ومالئم عند عزلھم من المدرسة  
، واللوائح 504وفقاً لقانون األشخاص ذوي اإلعاقة، والقسم 

 الفیدرالیة والخاصة بالوالیة. 
 

 
 الطعن على قرار مسؤول جلسة االستماع لسلوك الطالب 

 
 عملیة الطعن 

یمكن لولي األمر/الوصي الذي ال یتفق مع قرار مسؤول جلسة 
االستماع لسلوك الطالب تقدیم طعن على القرار أمام مجلس التعلیم. 

یوماً من   45عند تقدیم الطعن، سیكون لدى ممثل مجلس التعلیم 

http://dci.bcps.org/department/innovative_learning/educational_options/
http://dci.bcps.org/department/innovative_learning/educational_options/
http://dci.bcps.org/department/innovative_learning/educational_options/
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
http://dci.bcps.org/department/academic_services/special_education/procedural_safeguards
http://dci.bcps.org/department/academic_services/special_education/procedural_safeguards
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تاریخ استالم الطعن لسماع الطعن وإصدار قرار. ویكون لدى كل  
أن یمثلھ محام. ما لم یطالب طرف الفرصة في تقدیم شھود و

الطالب أو ولي أمره بجلسة استماع علنیة، یتم عقد الجلسة بحضور  
األشخاص الذین یعد وجودھم ضروریاً ومرغوباً من المجلس فقط.  
وبعد توجیھ الطعن للمجلس ال یمكن القول بأنھ قرار مسؤول جلسة  

 سیاسة االستماع لسلوك الطالب؛ حیث إن قرار المجلس نھائي.  (
 .التابعة لمجلس التعلیم) 5560

 
) مسلماً إلى 1(  یكون طلب االستئناف المقدم إلى المجلس:یجب أن 

) أو تم إیداعھ في  2مكتب مجلس التعلیم في موعد الطعن أو قبلھ؛ (
برید الوالیات المتحدة كبرید مسجل أو معتمد أو سریع أو برید 

متمیز أو یتم إیداعھ مع شركة توصیل مثل فیدیكس أو یو بي إس  
توفر تعقباً یمكن التحقق منھ  أو دي إتش إل إكسبریس والتي

لن یتم قبول الطلبات  للعنصر من نقطة الخروج قبل موعد الطعن.
 اإللكترونیة (مرسلة بالبرید اإللكتروني).

 
 الجرائم الواجب اإلبالغ عنھا

 
یُطلب من النظام المدرسي تقدیم برامج تعلیمیة مالئمة للطالب الذین تم 
إلقاء القبض علیھم من قبل ھیئات إنفاذ القانون "لجرائم واجب اإلبالغ  

عنھا" ال تتعلق بالمدرسة.  ویراجع المدیر إخطار الجریمة التي تم 
  اإلبالغ عنھا لیقیم تأثیر األمن والسالمة على المدرسة والموظفین
والطالب.  ویحدد مسؤولو المدرسة ما إذا كان وجود الطالب في 

المدرسة یشكل خطورة على األمن والسالمة ویوصي بأن یتم استكمال 
برنامج ھذا الطالب في المدرسة األصلیة أم في وضع تعلیمي بدیل. قد 

ال یكون إشعار الجرائم الواجب اإلبالغ عنھا ھو أساس اإلجراءات 
تم توفیر البرامج التعلیمیة المالئمة والخدمات ذات الصلة التأدیبیة.  وسی

)  IDEA( لقانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقةللطالب ذي اإلعاقة وفقاً 
التابعة لمجلس  5561سیاسة وقوانین ولوائح التعلیم الخاصة بالوالیة (

 من قواعد المشرف). 5561قاعدة التعلیم و
 

بموجب ھذا القسم،  إذا لم یوافق أي طالب أو ولي أمره على القرار 
فیحق لولي األمر أو الطالب طلب مراجعة القرار.  ویجب أن یتم تقدیم 

طلب المراجعة كتابیاً وأن یتم تقدیمھ إلى رئیس قسم المناخ واألمن  
المدرسي/نائبھ.   یجب إیداع طلب المراجعة في برید الوالیات المتحدة 

مع شركة توصیل كبرید مسجل أو معتمد أو برید سریع أو یتم إیداعھ 
مثل فیدیكس أو یو بي إس أو دي إتش إل إكسبریس والتي توفر تعقب 

یمكن التحقق منھ للعنصر من نقطة الخروج.  لن یتم قبول الطلبات 
 اإللكترونیة (مرسلة بالبرید اإللكتروني).

 
 

 
 

http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5560.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WM7A2FD1/$file/POL5560_010920_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WM7A2FD1/$file/POL5560_010920_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WM7A2FD1/$file/POL5560_010920_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WM7A2FD1/$file/POL5560_010920_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WQ7A3430/$file/POL5561_060920_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNF95E9E3F/$file/RULE%205561_091316_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNF95E9E3F/$file/RULE%205561_091316_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNF95E9E3F/$file/RULE%205561_091316_Finalized.pdf
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 مصفوفة الجرائم التأدیبیة 

).  داخل كل  5550سیاسة المجاالت الشاملة التي یخرق بھا الطالب مدونة قواعد السلوك الخاصة بمدارس مقاطعة بالتیمور العامة (تلخص المصفوفة أدناه 
الجرائم  إدراجراج الجرائم السلوكیة الخاصة بالفئات األولى والثانیة والثالثة بمتوالیة تتراوح من الجرائم الطفیفة إلى الجرائم الكبرى.  وتم مجال یتم إد

یتم   -الموجودة على الطرف األیسر من المتوالیة  -السلوكیة على نحو یوفر أیضاً اإلرشاد لمن ھو األفضل للرد على كل سلوك محدد.  السلوكیات الطفیفة 
یتم حلھا على النحو األفضل   -في وسط المتوالیة وطرفھا األیمن  -حلھا على النحو األفضل باستجابات یقودھا المدرس.  السلوكیات المتوسطة والكبرى 

 . المرجحة عبر استجابات یقودھا المسؤول ومشاركة مسؤول جلسة االستماع لسلوك الطالب المحتملة أو
 

 الحرق عمداً، الحریق، 
 المتفجرات

 السلوكیات الكبرى  السلوكیات المتوسطة  السلوكیات الطفیفة

االستجابة التي یقودھا 
 المدرسون

االستجابة التي یقودھا 
 المدرسون/المسؤولون

االستجابة التي یقودھا 
 المسؤولون

االستجابة التي یقودھا 
 المسؤولون

(مسؤول جلسة االستماع 
 لسلوك الطالب المحتمل) 

االستجابة التي یقودھا 
 المسؤولون

(مسؤول جلسة االستماع 
 لسلوك الطالب المرجح) 

 المتفجرات  الحرق عمداً  إنذار/تھدید   المواد الحارقةأعواد الثقاب، الوالعات، 
حیازة و/أو إشعال  • 

أعواد الثقاب أو  
 أ) 1( -الوالعات 

حیازة مواد أو  •
أجھزة حارقة أو  

متفجرة، بما في ذلك 
 -الذخیرة الحیة  

 ب) 2(
 

إنذار الحریق/اإلبالغ  •
  -عن حریق كاذب 

 أ) 2(
 

 

 أ) 3(  -الحرق عمداً  •
 -التھدید بقنبلة   •

 ب) 3(

تفجیر مواد أو  •
أجھزة حارقة أو  
متفجرة، بما في  

 -ذلك الذخیرة الحیة  
 ج) 3(

 االعتداءات، التھدیدات، الشجار 

 السلوكیات الكبرى  السلوكیات المتوسطة  السلوكیات الطفیفة

االستجابة التي یقودھا 
 المدرسون

االستجابة التي یقودھا 
 المدرسون/المسؤولون

االستجابة التي یقودھا 
 المسؤولون

االستجابة التي یقودھا 
 المسؤولون

(مسؤول جلسة االستماع 
 لسلوك الطالب المحتمل) 

االستجابة التي یقودھا 
 المسؤولون

(مسؤول جلسة االستماع 
 لسلوك الطالب الممكن) 

  
 

  التھدیدات 

االبتزاز/أخذ  •
المال/الممتلكات من 

شخص آخر عبر 
التھدید أو 

  -التخویف/الترویع 
 ج) 2(
 ھـ) 2(  -تھدید فرد  •

 االعتداء، التشاجر، االعتداء البدني 
 ب) 1(  -التشاجر  •

 
االعتداء البدني على  •

 د) 2( -طالب 
االعتداء البدني على  •

  -أحد الموظفین 
 ھـ) 3(
السلوك العنیف الذي  •

ینتج عنھ خطر  
 و) 3(  -جوھري 

 
  

https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
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 الحضور

 السلوكیات الكبرى  السلوكیات المتوسطة  السلوكیات الطفیفة

االستجابة التي یقودھا 
 المدرسون

االستجابة التي یقودھا 
 المدرسون/المسؤولون

االستجابة التي یقودھا 
 المسؤولون

االستجابة التي یقودھا 
 المسؤولون

(مسؤول جلسة االستماع 
 لسلوك الطالب المحتمل) 

االستجابة التي یقودھا 
 المسؤولون

(مسؤول جلسة االستماع 
 لسلوك الطالب الممكن) 

 التأخیر/التسرب 

  

التأخیر غیر المبرر  •
على 

  -الصف/الصفوف 
 د) 1(
التأخیر غیر المبرر  •

 -على الیوم الدراسي 
 ھـ) 1(
الغیاب غیر المبرر   •

أو التسرب من  
  -الصف/الصفوف 

 و) 1(
الغیاب غیر المبرر   •

أو التسرب من الیوم  
 ز) 1(  -الدراسي 

 

مغادرة أراضي   •
المدرسة من دون  

 ج) 1( -إذن 

 المواد 
 الخطرة

 السلوكیات الكبرى  السلوكیات المتوسطة  السلوكیات الطفیفة

االستجابة التي یقودھا 
 المدرسون

االستجابة التي یقودھا 
 المدرسون/المسؤولون

االستجابة التي یقودھا 
 المسؤولون

االستجابة التي یقودھا 
 المسؤولون

(مسؤول جلسة االستماع 
 لسلوك الطالب المحتمل) 

االستجابة التي یقودھا 
 المسؤولون

االستماع (مسؤول جلسة 
 لسلوك الطالب الممكن) 

   خرق األدویة الموصوفة/غیر الموصوفة
حیازة أدویة بدون   • 

 ح) 1( -وصفة طبیة 
سوء استخدام أدویة  •

 -بدون وصفة طبیة 
 ز) 1(
حیازة أو استخدام أو  •

توزیع أدوات 
المخدرات أو األدویة 
والمواد االصطناعیة 

 ح) 2( -
 

خرق األدویة   •
الموصوفة (حیازة 

 -أدویة موصوفة)  
 ط) 2(
سوء استخدام األدویة  •

 ك) 3(  -الموصوفة 
 

 عملیات خرق األدویة غیر المشروعة/الكحول  التبغ 
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استخدام و/أو حیازة  •
التبغ أو أوراق لف  

السجائر أو السجائر 
اإللكترونیة أو أي 

 -منتجات تبغ أخرى  
 ط) 1(
استخدام و/أو حیازة  •

منتجات التبغ أو  
األجھزة المتعلقة  
بالتبغ أو منتجات 

محاكاة التبغ أو  
أوراق لف السجائر 

أو السجائر  
اإللكترونیة (جریمة 

 ك) 2(  -مكررة) 
 

محاولة توزیع مواد  •
غیر خاضعة للرقابة 

أو حیازتھا بنیة  
توزیعھا واعتبارھا 

مادة خطرة خاضعة 
للرقابة أو أي أدویة 

 -ومواد اصطناعي 
 و) 2(
شراء مواد غیر   •

خاضعة للرقابة  
باعتبارھا مواد 
خطرة خاضعة 

 ي) 2( -للرقابة 

توزیع و/أو بیع   •
 ز) 3( -الكحول 

توزیع و/أو بیع   •
المخدرات غیر  

 ح) 3( -انونیة  الق
 -حیازة الكحول  •

 ح) 3(
حیازة المخدرات   •

  -غیر القانونیة 
 ي) 3(
استخدام األدویة الغیر   •

المشروعة، أو  
التواجد تحت تأثیر  

مواد، أو إظھار أدلة 
 -على استخدام مواد 

 ل) 3(
استخدام الكحول، أو  •

البقاء تحت تأثیر  
الكحول، أو إظھار 
أدلة على استھالك  

 م) 3( -الكحول 
ام أي مواد  استخد •

غیر سامة قد تؤدي 
إلى فقدان السیطرة  

 -على النفس أو  
 ن) 3(

 

 عدم االحترام، العصیان
 

 السلوكیات الكبرى  السلوكیات المتوسطة  السلوكیات الطفیفة

االستجابة التي یقودھا 
 المدرسون

االستجابة التي یقودھا 
 المدرسون/المسؤولون

االستجابة التي یقودھا 
 المسؤولون

االستجابة التي یقودھا 
 المسؤولون

(مسؤول جلسة االستماع 
 لسلوك الطالب المحتمل) 

االستجابة التي یقودھا 
 المسؤولون

(مسؤول جلسة االستماع 
 لسلوك الطالب الممكن) 

  سلوك غیر محترم/مخل 

عدم اتباع التوجیھات  •
 ي) 1( -
رفض التعاون مع   •

قواعد و/أو لوائح  
 ل) 3( -المدرسة 

رفض القیام بالعمل  •
 ن) 1(  -المسند 

رفض تنفیذ االحتجاز  •
 س) 1( -
استخدام لغة أو   •

إیماءات بذیئة أو  
 ع) 1(  -مسیئة 

سلوك تدمیري ینتج  •
عنھ تداخل في  

برنامج المدرسة  
 م) 2(  -الطبیعي 

 

التآمر أو التخطیط   •
بین شخصین أو أكثر 
الرتكاب جریمة من 

 ل) 2(  -الفئة الثالثة 
 

المشاركة في و/أو   •
التحریض على  

 -تخریب المدرسة  
 ع) 2(

  التنمر، التحرش، التخویف

التنمر أو التنمر   •
اإللكتروني أو  

التحرش أو التخویف 
 ن) 2( -ألي سبب 

 

 ك) 1( -التحرش  •
التداخل في حقوق  •

طالب آخر لحضور 
المدرسة أو الصفوف 

 س) 2( -
 



23 
 

  

 النقل 
رفض التعاون مع   •

 م) 1( -لوائح النقل  
 

 الصحة الشخصیة 

 السلوكیات الكبرى  السلوكیات المتوسطة  السلوكیات الطفیفة

االستجابة التي یقودھا 
 المدرسون

االستجابة التي یقودھا 
 المدرسون/المسؤولون

االستجابة التي یقودھا 
 المسؤولون

االستجابة التي یقودھا 
 المسؤولون

(مسؤول جلسة االستماع 
 لسلوك الطالب المحتمل) 

االستجابة التي یقودھا 
 المسؤولون

االستماع (مسؤول جلسة 
 لسلوك الطالب الممكن) 

  الصحة الشخصیة 
یستخدم طالب عندما  •

حالتھ الصحیة عن  
صحة  قصد لیھدد
 ف) 1( -اآلخرین 
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 الجرائم الجنسیة 

 السلوكیات الكبرى  السلوكیات المتوسطة  السلوكیات الطفیفة

االستجابة التي یقودھا 
 المدرسون

االستجابة التي یقودھا 
 المدرسون/المسؤولون

االستجابة التي یقودھا 
 المسؤولون

االستجابة التي یقودھا 
 المسؤولون

(مسؤول جلسة االستماع 
 لسلوك الطالب المحتمل) 

االستجابة التي یقودھا 
 المسؤولون

(مسؤول جلسة االستماع 
 لسلوك الطالب الممكن) 

 سوء السلوك الجنسي 
التعرض غیر الالئق  •

 ص) 2( -
السلوك غیر المالئم  •

 -ذو الطبیعة الجنسیة 
 ف) 2(

 

  -االعتداء الجنسي  •
 س) 3(

 األسلحة

 السلوكیات الكبرى  السلوكیات المتوسطة  السلوكیات الطفیفة

االستجابة التي یقودھا 
 المدرسون

االستجابة التي یقودھا 
 المدرسون/المسؤولون

یقودھا االستجابة التي 
 المسؤولون

االستجابة التي یقودھا 
 المسؤولون

(مسؤول جلسة االستماع 
 لسلوك الطالب المحتمل) 

االستجابة التي یقودھا 
 المسؤولون

(مسؤول جلسة االستماع 
 لسلوك الطالب الممكن) 

 حیازة/استخدام سالح حقیقي  الشبیھ  
حیازة ما یشبھ   •

السالح من أي نوع 
 ق) 2( -
حیازة سكین مطواة  •

 ر) 2( -

استخدام ما یشبھ   •
السالح من أي نوع 

 ر) 3( -
استخدام سكینة    •

مطواه أو أي جسم 
 ش) 3(  -كسالح 

حیازة و/أو استخدام  •
سالح ناري في 

 -ممتلكات المدرسة 
 ع) 3(
حیازة أو استخدام أي  •

المسدس أو البندقیة  
 من أي نوع (محملة 
أو غیر محملة أو 

قابلة للتشغیل أو غیر 
  -قابلة للتشغیل) 

 ف) 3(
حیازة أو استخدام    •

سالح حقیقي من أي 
 ص) 3( -نوع 

 

 أخرى 

 السلوكیات الكبرى  السلوكیات المتوسطة  السلوكیات الطفیفة

االستجابة التي یقودھا 
 المدرسون

االستجابة التي یقودھا 
 المدرسون/المسؤولون

االستجابة التي یقودھا 
 المسؤولون

االستجابة التي یقودھا 
 المسؤولون

(مسؤول جلسة االستماع 
 لسلوك الطالب المحتمل) 

االستجابة التي یقودھا 
 المسؤولون

(مسؤول جلسة االستماع 
 لسلوك الطالب الممكن) 

  اإلھمال/سلوك العصابات عدم األمانة 

 -عدم األمانة المھنیة  •
 ص) 1(

 

المخاطرة المتھورة  •
التي تؤدي إلى  
  -إصابة شخص 

 ث) 2(
 

خرق سیاسة  •
العصابات الخاصة  

 ظ) 2(  -بالمجلس 

 خسارة الممتلكات  عملیات الخرق المتعلقة بالمال 
البیع أو التوزیع غیر  • 

المصرح بھ داخل 
المدرسة لعناصر أو 
سلع أو خدمات غیر 

مرتبطة بأي شكل 
من األشكال بعملیات 

 ر) 1( -المدرسة 
 

 ق) 1(  -المقامرة  •
تبدیل األموال   •

ألغراض غیر 
 ت) 2( -قانونیة 

 

تدمیر و/أو تخریب  •
 ش) 2( -الممتلكات 

سرقة و/أو حیازة   •
ممتلكات مسروقة 

 خ) 2(  -عن علم 
 

 ت) 3(  -السرقة  •

التعدي على ممتلكات   سوء استخدام الكمبیوتر/اإللكترونیات 
 الغیر 
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استخدام أجھزة  •
إلكترونیة لغیر 

 -األغراض التعلیمیة 
 ش) 1(

 

خرق سیاسة استخدام   •
المقبول للتكنولوجیا 

)TAUP للطالب (
 ض) 2( -
 

التعدي على    •
 -ممتلكات الغیر 

 ذ) 2(
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 االستجابات التأدیبیة التي یقودھا المدرسون والمسؤولون
ین أو  یحدد ھذا المخطط االستجابات المتاحة التي یقودھا المدرسون والمسؤولون عند التدخل في شؤون سلوك الطالب.  وال تنحصر استجابات المدرس

 مسؤولي المدرسة على االستجابات المعروضة.   
 

 أمثلة على استجابات الصف الدراسي، والدعم، واالستجابات التي یقودھا المدرسون 

االستجابات التي یقودھا 
 المدرسون

تم تصمیم ھذه االستجابات لتعلیم السلوك المالئم حتى یصبح الطالب محترمین ویمكنھم تعلم البیئة اآلمنة والمساھمة في  
ذلك. ویتم تشجیع المدرسین لتجربة استراتیجیات متعددة للتدریس وإدارة الصف الدراسي. ویمكن للمدرسین إشراك نظام  

ب لضمان تعلیم ناجح واستجابات متسقة وتغییر الشروط التي تساھم في سلوك الطالب غیر المالئم أو المخل،  دعم الطال
 عند االقتضاء. ویجب استخدام ھذه االستجابات بطریقة متدرجة.

استجابات تستند إلى الصف الدراسي (على سبیل  •
المثال التصحیح اللفظي، التفكیر/االعتذار  

الرسائل التذكیریة/إعادة التوجیھ، لعب المكتوب، 
 األدوار، ورقة التقدم الیومي)

قم بالتسجیل مع مستشار المدرسة/أخصائي  •
 الموارد 

 الدوائر المجتمعیة •
 االحتجاز •

التواصل مع أولیاء األمور(االتصال بولي األمر  •
عبر الھاتف، أو البرید اإللكتروني، أو الرسائل  

تباقي في  النصیة) بشكل غیر رسمي و/أو اس 
المدرسة وإرشادھم حول اإلحالة إلى خدمة 

 استشارات تعاطي المخدرات المالئمة
اإلحالة إلى الخدمات الصحیة/خدمات الصحة  •

 العقلیة
 الممارسات التصالحیة •

 أمثلة على استجابات الصف الدراسي، والدعم، والعزل  

االستجابات التي یقودھا  
 المدرسون/المسؤولون

تم تصمیم ھذه االستجابات لتعلیم السلوك المالئم حتى یتصرف الطالب باحترام ویمكنھم تعلم البیئة اآلمنة والمساھمة في 
ذلك. وتقوم العدید من ھذه االستجابات بإشراك نظام دعم الطالب وقد تم تصمیمھا لتغییر الظروف التي ساھمت في سلوك  

أو المخل. وتھدف ھذه االستجابات إلى تصحیح السلوك عبر التأكید على خطورتھا واالعتراف  الطالب غیر المالئم 
 بالعواقب المحتملة للضرر المستقبلي، مع إبقاء الطالب في المدرسة. ویجب استخدام ھذه االستجابات بطریقة متدرجة.

استجابات تستند إلى الصف الدراسي (على   •
سبیل المثال التصحیح اللفظي، التفكیر/االعتذار 

المكتوب، الرسائل التذكیریة/إعادة التوجیھ، لعب 
 األدوار، ورقة التقدم الیومي)

 العقد السلوكي  •
قم بالتسجیل مع مستشار المدرسة/موظفي   •

 الموارد 
 االجتماعات التصالحیة •
 ف الدراسي خدمة المجتمع في الص •
 االحتجاز •
 تقییم السلوك الوظیفي/خطة التدخل السلوكي •
 التوجیھ المدرسي غیر الرسمي و/أو الوقائي •
 فقدان االمتیازات •
اجتماع ولي األمر/الوصي والطالب (مع   •

 المدرس) 
التواصل مع أولیاء األمور (االتصال بولي األمر  •

عبر الھاتف، أو البرید اإللكتروني، أو الرسائل  
 النصیة) 

 وساطة النظراء •
اإلحالة لخدمات استشارات تعاطي المخدرات  •

 المالئمة

 اإلحالة إلى منظمة مجتمعیة •
اإلحالة إلى الخدمات الصحیة/خدمات الصحة  •

 العقلیة
اإلحالة إلى فریق برنامج التعلیم المنفرد (الطالب   •

 غیر مؤھل حالیاً لخدمات التعلیم الخاصة)
لمنفرد (الطالب  اإلحالة إلى فریق برنامج التعلیم ا •

 یتلقى حالیاً خدمات التعلیم الخاصة)
 إحالة الطالب إلى فریق دعم الطالب •
إحالة الطالب إلى فریق دعم الطالب لمراجعة   •

 504خطة 
 العزل من األنشطة الالمنھجیة •
 االستعادة •
الممارسات التصالحیة (القائمة على الصف  •

 الدراسي أو المیسرة من قبل أخصائي)
النزعات المیسر على المستوى المدرسي أو  حل  •

 ً  خارجیا
 محكمة الطالب  •
 العزل المؤقت من الصف  •

 أمثلة على الدعم والعزل واالستجابات اإلداریة  

االستجابات التي یقودھا 
 المسؤولون

وتقوم ھذه االستجابات بإشراك نظام دعم الطالب لضمان تعلیم ناجح ولتغییر الظروف التي ساھمت في سلوك الطالب   
غیر المالئم أو المخل. وتھدف ھذه االستجابات إلى تصحیح السلوك عبر التأكید على خطورتھا واالعتراف بالعواقب 

سة. وقد تتضمن ھذه االستجابات عزل قصیر المدى للطالب من  المحتملة للضرر المستقبلي، مع إبقاء الطالب في المدر
الصف الدراسي. ویجب الحد من مثل ھذا العزل قدر اإلمكان من دون تقویض قدرتھ على معالجة السلوك بشكل مالئم. 

 ویجب استخدام ھذه االستجابات بطریقة متدرجة.
استجابات تستند إلى الصف الدراسي (على سبیل  •

المثال التصحیح اللفظي، التفكیر/االعتذار  
 اإلحالة إلى منظمة مجتمعیة •
اإلحالة إلى فریق برنامج التعلیم المنفرد (الطالب   •
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المكتوب، الرسائل التذكیریة/إعادة التوجیھ، لعب 
 األدوار، ورقة التقدم الیومي)

 العقد السلوكي  •
 الخدمة المجتمعیة •
 االجتماعات المجتمعیة •
 االحتجاز •
 يتقییم السلوك الوظیفي/خطة التدخل السلوك •
 التوجیھ غیر الرسمي/الوقائي/الرسمي •
 التعلیق داخل المدرسة  •
 فقدان االمتیازات •
 اجتماع ولي األمر/الوصي والطالب (مع مسؤول •
اإلحالة لخدمات استشارات تعاطي المخدرات  •

 المالئمة
اإلحالة إلى الخدمات الصحیة/خدمات الصحة  •

 العقلیة

 غیر مؤھل حالیاً لخدمات التعلیم الخاصة)
اإلحالة إلى فریق برنامج التعلیم المنفرد (الطالب   •

 یتلقى حالیاً خدمات التعلیم الخاصة)
 إحالة الطالب إلى فریق دعم الطالب •
إحالة الطالب إلى فریق دعم الطالب لمراجعة   •

 504خطة 
 ل من األنشطة الالمنھجیةالعز •
 االستعادة •
الممارسات التصالحیة (القائمة على الصف  •

 الدراسي أو المیسرة من قبل أخصائي)
حل النزعات المیسر على المستوى المدرسي أو   •

 ً  خارجیا
 محكمة الطالب  •
 العزل المؤقت من الصف  •

 المدرسة أمثلة على استجابات الدعم والعزل واالستجابات اإلداریة وخارج   

االستجابات التي یقودھا  
المسؤولون مع اإلحالة  

لمسؤول جلسة  المحتملة 
 االستماع لسلوك الطالب 

تعالج ھذه االستجابات السلوكیات الخطرة أثناء بقاء الطالب في المدرسة أو عزل الطالب من البیئة المدرسیة عند االقتضاء 
المحتملة للضرر المستقبلي. وھي تعزز سالمة المجتمع المدرسي عبر معالجة  بسبب طبیعة السلوكیات أو العواقب 

 السلوكیات المدمرة للذات والخطرة ویجب استخدامھا بطریقة متدرجة. 
 برنامج التوجیھ الرسمي  •
 تقییم السلوك الوظیفي/خطة التدخل السلوكي •
 التعلیق داخل المدرسة  •
 فقدان االمتیازات •
 األمر/الوصي (مع المسؤول) اجتماع ولي  •
اإلحالة إلى فریق برنامج التعلیم المنفرد (الطالب   •

 غیر مؤھل حالیاً لخدمات التعلیم الخاصة)
اإلحالة إلى فریق برنامج التعلیم المنفرد (الطالب   •

 یتلقى حالیاً خدمات التعلیم الخاصة)

إحالة الطالب إلى فریق دعم الطالب لمراجعة   •
 504خطة 

 نشطة الالمنھجیةالعزل من األ •
 االستعادة •
الممارسات التصالحیة (القائمة على الصف  •

 الدراسي أو المیسرة من قبل أخصائي)
 تعلیق خارج المدرسة قصیر المدى  •
 محكمة الطالب  •
 العزل المؤقت من الصف  •
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 أمثلة على االستجابات طویلة المدى وخارج المدرسة والمحالة  

االستجابة التي یقودھا  
المسؤولون مع اإلحالة  

لمسؤول جلسة  المرجحة
 االستماع لسلوك الطالب 

تقوم ھذه االستجابات بعزل الطالب من البیئة المدرسیة لفترة زمنیة ممددة بسبب شدة السلوك والعواقب المحتملة للضرر  
یاً وخدمات إضافیة. وتعزز ھذه االستجابات سالمة المستقبلي. وقد تتضمن وضع الطالب فب بیئات آمنة توفر ھیكالً إضاف

 المجتمع المدرسي عبر معالجة السلوكیات المدمرة للذات والخطرة ویجب استخدامھا بطریقة متدرجة. 
 الفصل •
 التعلیق الممدد •
 التعلیق طویل المدى •
 التوصیات لإلجراءات المستقبلیة  •
 إحالة لتعلیم بدیل  •
التعلیم المنفرد (الطالب  اإلحالة إلى فریق برنامج  •

 غیر مؤھل حالیاً لخدمات التعلیم الخاصة)

اإلحالة إلى فریق برنامج التعلیم المنفرد (الطالب   •
 یتلقى حالیاً خدمات التعلیم الخاصة)

 إحالة الطالب إلى فریق دعم الطالب •
إحالة الطالب إلى فریق دعم الطالب لمراجعة   •

 504خطة 
على الصف  الممارسات التصالحیة (القائمة •

 الدراسي أو المیسرة من قبل أخصائي)
 
 
 

 وصف االستجابات التأدیبیة 
لى توفیر مدرج أدناه قائمة بالمصطلحات المستخدمة في مصفوف االنضباط وفي االستجابات التي یقودھا المدرسون/المسؤولون.  وتھدف ھذه التعریفات إ

 االستجابة لسلوكیات الطالب.وضوح حول التدخالت التأدیبیة المتاحة عند 
 

 العقد السلوكي 
 
تصحیح سلوك الطالب غیر المالئم أو المخل عبر خطة رسمیة مصممة من قبل موظفي المدرسة لتوفیر تدخالت واستراتیجیات 

 ودعم سلوكي إیجابي. 
 

التسجیل مع مستشار المدرسة/أخصائي 
 الموارد 

 
مستشار المدرسة أو مدرس الموارد أو الطبیب النفسي بالمدرسة أو األخصائي  حث الطالب للتسجیل بشكل غیر رسمي مع 

 االجتماعي بالمدرسة أو مدرب یكون لھ عالقة بالطالب. 
 

 االستجابات المستندة للصف الدراسي

 
مؤتمر المدرس حث الطالب على التفكیر في سلوكیاتھم باستخدام استراتیجیات الصف الدراسي مثل الوقت المستقطع، أو 

والطالب، أو كرسي التفكیر، أو إعادة التوجیھ (على سبیل المثال لعب األدوار)، أو تغییر المقاعد، أو االتصال بالمنزل، أو فقدان  
 امتیازات الصف الدراسي، أو خطاب اعتذار.

 

 االجتماعات المجتمعیة
 

المشاركین في ھذا النزاع لمناقشة الموضوع وحل المشاكل وتقدیم حلول  جمع الطالب وموظفي المدرسة واألشخاص اآلخرین 
 (مثل الراب الیومي، االجتماعات الصباحیة).

 

 الخدمة المجتمعیة 
 
السماح للطالب بالمشاركة في األنشطة التي تخدم المجتمع وتفیده (على سبیل المثال العمل في مطبخ للفقراء، أو تنظیف األماكن  

 المساعدة في مرفق للمسنین). العامة، أو 
 

 حل النزاع 

 
استخدام االستراتیجیات لمساعدة الطالب في تحمل المسؤولیة لحل النزاعات بطریقة سلمیة. ویشارك الطالب وأولیاء  

المشكالت مثل األمور/األوصیاء والمدرسون وموظفو المدرسة والمدراء خالل حل النزاع في أنشطة تعزز مھارات وتقنیات حل 
 إدارة النزاع وإدارة الغضب واالستماع النشط والتواصل الفعال.

 

 االحتجاز
 
مطالبة الطالب بتقدیم تقریر لصف دراسي محدد قبل المدرسة أو خالل فترات الفراغ أو بعد المدرسة أو في إجازة نھایة األسبوع 

 لفترة زمنیة محددة.
 

 
 

 الفصل

 
 یوماً دراسیاً أو أكثر والذي یتم فقط بموجب الظروف التالیة: 45برنامج الطالب العادي لمدة ھو فصل الطالب من  

a(   ًحدد المشرف أو ممثلھ المفوض أن عودة الطالب إلى المدرسة قبل استكمال فترة الفصل ستشكل خطراً وشیكا
 یؤدي ألضرار جسیمة للطالب اآلخرین أو الموظفین.

b(  .ًیحد المشرف أو ممثلھ المفوض فترة الفصل ألكبر مدى ممكن عملیا 
c(  یوفر نظام المدرسة للطالب المفصول خدمات تعلیمیة مقارنة وخدمات دعم سلوك مالئمة لتعزیز عودة ناجحة

 للبرنامج األكادیمي العادي للطالب.



29 
 

 
 ) 2.(ب)(08.01.11أ.13لوائح قانون والیة ماریلند رقم  

 

 تقییم السلوك الوظیفي وخطة التدخل السلوكي
 

 
یجمع تقییم السلوك الوظیفي معلومات حول سلوكیات الطالب غیر المالئمة أو المخلة ویحدد النُھج الذي یجب على موظفي 

تخدام المعلومات لوضع خطة تدخالت سلوكیة للطالب. وتوفر خطة  المدرسة اتباعھا لتصحیح وإدارة ھذه السلوكیات. ویتم اس 
التدخالت السلوكیة تدخالت واستراتیجیات ودعم سلوكي إیجابي مصممة من قبل موظفي المدرسة لتصحیح السلوكیات المدرسیة  

 غیر المالئمة أو المخلة.
 

 العزل/الفصل داخل المدرسة

 
أیام مدرسیة في العام الدراسي ألسباب تأدیبیة  10البرنامج التعلیمي الحالي لمدة تصل إلى عزل طالب داخل مبنى المدرسة "من 

)، ولكن ال یتم اعتباره تعلیقاً داخل المدرسة، حیث  4(ب)(08.01.11أ.13من قبل مدیر المدرسة"، لوائح قانون والیة ماریلند 
 إن الطالب "یُمنح فرصة لالستمرار في:

)i(  ام بشكل مالئم؛ التقدم في المنھج الع 
)ii(    تلقي تعلیم خاص والخدمات ذات الصلة في خطة التعلیم المنفرد للطالب، في حال كان الطالب من ذوي

 اإلعاقة وفقاً للقانون؛ 
)iii(   تلقي تعلیم یتناسب مع البرنامج الممنوح للطالب في الصف الدراسي العادي؛ 
)iv(   إلى الحد المناسب." لوائح قانون والیة ماریلند  المشاركة مع النظراء كما یتم في البرنامج التعلیمي الحالي

 )(أ).2(ج)(08.01.11أ.13
 

 برنامج التوجیھ
 
إقران الطالب بالموجھین (على سبیل المثال مستشار المدرسة، أو مدرس، أو طالب زمیل، أو عضو مجتمع) الذین یساعدون في 

 تطورھم الشخصي واألكادیمي واالجتماعي.
 

 أولیاء األمورالتواصل مع 
 

إبالغ أولیاء األمور/األوصیاء عن سلوك أطفالھم والسعي للحصول على مساعدتھم في تصحیح ھذا السلوك غیر الالئق أو  
 المخل.

 

االجتماع مع ولي األمر/الوصي 
 والطالب/المدرس 

 
والمدراء في مناقشة حول سلوك الطالب  إشراك الطالب وأولیاء األمور/األوصیاء والمدرسین وموظفي المدرسة اآلخرین 

 والحلول المحتملة لمعالجة المشاكل االجتماعیة واألكادیمیة والشخصیة المتعلقة بھذا السلوك. 
 

 وساطة النظراء
 
استخدام شكل من أشكال حل النزاعات حیث یعمل الطالب كوسطاء ویساعدون نظرائھم في التعامل مع النزاعات وتطویر حلول 

 لھا.
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 االستعادة 
 

قد یشارك الطالب بین الحین واآلخر في سلوكیات تخرق نظام مدونة 
قواعد السلوك.  وقد تؤدي عواقب عملیات الخرق ھذه إلى تعلیق  

الطالب من الذھاب للمدرسة لعدة أیام أو وضعھ في برنامج بدیل لمدة 
اركة في  أطول.  ویجب على الطالب عند عودتھ من التعلیق المش

 األنشطة الستعادة العالقات المتضررة بسبب سوء سلوكھ.
 

 تعریف الممارسات التصالحیة
تشیر الممارسات التصالحیة إلى مجموعة محددة من السلوكیات 

المستخدمة من قبل الطالب والموظفین والمسؤولین في إطار الجھود  
ویبدأ إنشاء    الرامیة إلى إنشاء العالقات والحفاظ علیھا وإعادة بنائھا.

العالقات اإلیجابیة الجدیدة عبر خلق إحساس بالمجتمع في الصف 
الدراسي.  حیث تتقلص حاالت السلوك التخریبي عبر اإلحساس  

 المشترك بالمجتمع.
 
عندما تحدث سلوكیات مخلة في الصف الدراسي، تكون النتیجة تضرر  

المتسبب في ھذا مجتمع الصف الدراسي وأفراده.  ویجب على الطالب 
الضرر المشاركة في الممارسات التصالحیة لیعید العالقات أو المجتمع 

 إلى الحالة األصلیة اإلیجابیة. 
 

 أمثلة على الممارسات التصالحیة
 مدرج أدناه بعض األنشطة التي تعد تصالحیة بطبیعتھا:

 
عندما تواجھھ مشكلة، یوجھ المدرس   - الدوائر المجتمعیة •

في شكل دائرة.  ویشارك الطالب   الطالب للجلوس
خواطرھم ومشاعرھم وأفكارھم حول ھذه المشكلة 
ویرفعوا أیدیھم، أثناء الجلوس في الدائرة.  وییسر 

المدرس المناقشة بین الطالب عبر طرح سؤال واحد في 
كل مرة ویطلب الردود من الطالب.  یبدأ المدرس 
.  المناقشة عبر تسلیم "قطعة التحدث" ألحد الطالب

یتناوب الطالب في الرد على السؤال ولكن عندما یحملون  
"قطعة التحدث".  ویضمن استخدام قطعة التحدث أن ال 

یتم السیطرة على المحادثة من قبل الطالب األعلى صوتاً 
وأنھ یوجد فرصة لدى جمیع الطالب لیتم االستماع إلى 

رأیھم بشأن ھذه المشكلة.   وعلى الرغم من ذلك، قد  
الطالب عدم الرد بطریقة الئقة عندما یتم إعطاء  یختار

"قطعة التحدث" إلیھم.  وبینما یتحدث الطالب، یقوم  
المدرس بكتابة المالحظات وتحدید كیفیة استخدام  

المعلومات التي تمت مشاركتھا خالل الدائرة لجعل مجتمع  
 الصف الدراسي أقوى.

 
 ویمكن استخدام الدوائر المجتمعیة من أجل:

o  توافق في اآلراء بشأن قواعد/توقعات بناء
 الصف الدراسي. 

o .اتخاذ قرارات بشأن اإلجراءات 
o  مناقشة األحداث التي تؤثر على الطالب على

مستوى المدرسة، أو األحیاء، أو المجتمع، أو  
 المستوى الوطني. 

o .معالجة الموضوعات األكادیمیة أو المنھجیة 
 

تشبھ دوائر العدالة الدوائر المجتمعیة في   - دوائر العدالة •
الشكل واإلجراءات.  ویتمثل االختالف الرئیسي بین 

الدوائر المجتمعیة ودوائر العدالة في الموضوعات التي 
یتم مناقشتھا.  یتم استخدام دوائر العدالة للحصول على 

مدخالت الطالب بشأن سلوكیات الصف الدراسي  
ك السلبي.  بینما یشارك واضطراباتھ وعواقب السلو

الطالب في الدائرة أثر سوء السلوك علیھم وعلى مجتمع  
الصف الدراسي.  والھدف من تجمع الطالب في ھذا 

الشكل ھو أن یعرف الطالب الذي یسئ السلوك األضرار  
 الذي تسبب بھا للمجتمع ویتأخذ اإلجراءات التصحیحیة.

 
 وقد تضم دوائر العدالة مشاركین آخرین مثل: 

o  ،موظف الدعم (أي مستشار المدرسة
األخصائي االجتماعي بالمدرسة، الطبیب 

النفسي بالمدرسة، العامل الشخصي للطالب،  
 أخصائي التدخل السلوكي) 

o  المدرسون اآلخرون 
o  المسؤولون 

 
تشبھ الدوائر اإلصالحیة الدوائر   - الدوائر اإلصالحیة •

المجتمعیة ودوائر العدالة في الشكل واإلجراءات.  ویعد 
االختالف الرئیسي بین الدوائر المجتمعیة ودوائر العدالة 

والدوائر اإلصالحیة ھو أنھ یتم استخدام الدوائر 
اإلصالحیة للترحیب بالطالب مرة أخرى في مجتمع  

نتیجة العزل التأدیبي.   الصف الدراسي بعد غیاب طویل
وتقوم الدوائر اإلصالحیة على احتیاجات الطالب 

ورغباتھم في المالئمة واالنتماء.  إن ھدف الدوائر  
اإلصالحیة ھو إعالم الطالب بأنھ قد تم العفو عنھم وأنھ  

مرحب بعودتھم لمجتمع الصف الدراسي.  فالدائرة 
لذي التصالحیة ھي الخطوة األولى في إصالح الضرر ا

 تسبب بھ سلوك الطالب المعزول.
 

یدرس المدرسون ویجسدون طرق   - اللغة اإلیجابیة •
محترمة لتصحیح السلوكیات غیر المرغوبة شفھیاً مع 

حث الطالب على المشاركة بسلوكیات أكثر مالئمة.  في 
بدایة العام، یقدم الطالب للطالب قائمة بالكلمات التي تمثل 

والتي تؤدي إلى مجتمع  الصفات الشخصیة والسلوكیة 
صف دراسي آمن ومنظم.  ویستخدم المدرس إحدى ھذه 

الكلمات لمخاطبة الطالب الذي یخرق مدونة قواعد  
السلوك، عند االقتضاء.  وخالل نفس المحادثة یستخدم 
المدرس كلمة ثانیة من القائمة لیعلم الطالب باالستجابة  

لمدرس  المالئمة لتصحیح السلوك.  ومن خالل استخدام ا
المستمر للھیكل واللغة اإلیجابیة، ویستوعب الطالب  
العملیة ویبدأون في التعامل مع بعضھم البعض بنفس 

 الطریقة المحترمة.
 

یمكن للطالب إدارة مناقشات بین  - وساطة النظراء •
طالبین أو أكثر ممن لدیھم مشاكل مع بعضھم البعض.  

لنظراء وقبل استضافة جلسة بین الطالب یتلقى وسطاء ا
تدریباً مكثفاً من مستشاري المدرسة على كیفیة التعامل مع 
النزاعات بین الزمالء وحلھا.  وتعد جلسات الوساطة التي  

یقودھا الطالب فعالة بسبب استعداد الطالب للتحدث مع  
 أقرانھم وتلقي النصیحة منھم.

 
إن الممارسات التصالحیة لیست إجراءات تأدیبیة وال یجب اعتبارھا  

ستجابات تأدیبیة للسلوك غیر المالئم.  فال یزال الطالب الذي یشارك ا
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في واحدة أو أكثر من الممارسات التصالحیة المذكورة أعاله مؤھالً  
للحصول على العواقب المنطقیة ویجب أن یتلقاھا.  تمثل العواقب 

المنطقیة والممارسات التصالحیة نھجاً ذا شقین إلنشاء مجتمع صف  
 مدرسیة مواتیة للتدریس والتعلیم.دراسي/بیئة 

 

 اإلخطارات السنویة
 

من قانون   20یمنح قانون حقوق وخصوصیة تعلیم األسرة (المادة 
و) وقانون الوالیة ألولیاء األمور 1232الوالیات المتحدة الفقرة 
عاماً أو أكثر ("الطالب المؤھلین") حقوق   18والطالب الذین یبلغون 

 بسجل تعلیم الطالب.  وتتضمن ھذه الحقوق محددة فیما یتعلق 
 

 تعدیل حمایة حقوق التالمیذ
من قانون الوالیات  20(المادة  تعدیل حمایة حقوق التالمیذیمنح 

ح) حقوقاً محددة ألولیاء األمور فیما یتعلق  1232المتحدة، الفقرة 
بإدارة االستطالعات وجمع واستخدام معلومات لألغراض التسویقیة 

بارات البدنیة. وتنتقل ھذه الحقوق من أولیاء األمور إلى وبعض االخت
عاماً أو أكثر أو إلى القاصر المتحرر   18الطالب الذین یبلغون 

 بموجب قانون الوالیة. وتتضمن ھذه الحق في:
 

الموافقة قبل أن یخضع الطالب لالستبیان الذي یتعلق   .1
("استبیان بواحدة أو أكثر من المواضیع المحمیة التالیة 

المعلومات المحمیة")، إذا ما كان االستبیان مموالً 
بشكل كامل أو جزئي من برنامج تابع لوزارة التربیة 

 والتعلیم األمریكیة. وھذه المواضیع ھي:
 

a(  االنتماءات والمعتقدات السیاسیة للطالب أو لولي
 أمر الطالب. 

b(  لعائلتھ. المشكالت العقلیة أو النفسیة للطالب أو 
c( .السلوكیات أو المواقف الجنسیة 
d(   السلوكیات غیر القانونیة أو المعادیة للمجتمع أو

 المجرمة للذات أو المھینة.
e(   التقییمات النقدیة لألشخاص اآلخرین الذین تربطھم

 بالمشاركین عالقات أسریة وثیقة.
f(   العالقات الممیزة أو المماثلة المعترف بھا

 طباء والوزراء.قانوناً مثل المحامین واأل
g(   الممارسات أو االنتماءات أو المعتقدات الدینیة

 للطالب أو ألولیاء أمور الطالب. 
h(  الدخل، بخالف المطلوب بموجب القانون لتحدید

 األھلیة للبرنامج.
 

 استالم اإلخطار وفرصة للطالب لینسحب من:  .2
a(  أي استبیانات محمیة أخرى، بغض النظر عن

 مصدر التمویل.
b(  اختبارات أو فحوصات بدنیة غیر طارئة أو أي

جراحیة مطلوبة كشرط للحضور، ویتم إدارتھا 
من قبل المدرسة أو وكیلھا، ولیست ضروریة  

لحمایة الصحة أو السالمة الفوریة للطالب، فیما  
عدا فحوصات السمع أو البصر أو اعوجاج  

العمود الفقري، أو أي اختبارات أو فحوصات 
مطلوبة بموجب قانون  بدنیة مسموح بھا أو

 الوالیة. 
c(  األنشطة التي تتضمن جمع المعلومات الشخصیة

المجمعة من الطالب أو اإلفصاح عنھا أو 
استخدامھا للتسویق أو المبیعات أو لنشر 

المعلومات لآلخرین.  (ال ینطبق ھذا على جمع  
المعلومات الشخصیة المجمعة من الطالب أو 

حصري   اإلفصاح عنھا أو استخدامھا لغرض 
وھو تطویر أو تقییم أو تقدیم منتجات أو خدمات 

 تعلیمیة للطالب أو للمؤسسات التعلیمیة. 
 

 الفحص بمجرد الطلب وأمام اإلدارة أو االستخدام:  .3
a(   استبیانات المعلومات المحمیة للطالب واالستبیانات

 التي تنشئھا جھات خارجیة.
b(  المعدات المستخدمة لجمع معلومات شخصیة

و ألي من األغراض للتسویق أو  من الطالب أ
 المبیعات أو التوزیع األخرى المذكورة أعاله. 

c(   المواد التعلیمیة المستخدمة كجزء من المنھج
 التعلیمي.

 
 السریة 

الحق في تقدیم موافقة كتابیة قبل أن تقوم المدرسة باإلفصاح عن أي  
معلومات معرفة للشخصیة من سجالت تعلیم الطالب، فیما عدا الحد 

الذي یسمح قانون حقوق وخصوصیة تعلیم األسرة باإلفصاح عنھ من  
 دون موافقة. 

 
ال یُطلب موافقة مسبقة لإلفصاح عن سجل الطالب، إذا كان اإلفصاح 

 موجھاً إلى: 
 

مسؤولي المدرسة الذین یوجد لدیھم اھتمامات تعلیمیة  .1
مشروعة. یُعرف "مسؤول المدرسة" على أنھ شخص ُمعین  

متعاقد معھا من قبل نظام المدرسة ولدیھ   أو شخص أو شركة
اھتمامات تعلیمیة مشروعة في سجالت الطالب من أجل 

الوفاء بمسؤولیاتھ المھنیة أو الوظیفیة على النحو المحدد من 
قبل المدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور. ویكون لدى 
موظف المدرسة اھتمامات تعلیمیة مشروعة في حال كان  

 السجل التعلیمي للوفاء بالمسؤولیات الوظیفیة. یحتاج لمراجعة
عند الطلب، ستقوم المدارس الحكومیة في مقاطعة   .2

بالتیمور، من دون موافقة، باإلفصاح عن سجل تعلیم 
الطالب لمدرسة أخرى أو لنظام تعلیمي یسعى أو 

 یعتزم الطالب التسجیل بھ. 
لالمتثال إلى حكم قضائي أو مذكرة إحضار مصدرة  .3

وني في حال حاولت المدارس الحكومیة في بشكل قان
مقاطعة بالتیمور إخطار ولي األمر أو الطالب المؤھل قبل 

 االمتثال. 
إلى المحكمة عندما تشرع المدارس الحكومیة في  .4

مقاطعة بالتیمور باتخاذ إجراءات قانونیة ضد ولي  
األمر أو الطالب ویكون قد تم بذلك بذل جھد معقول 

 الطالب المؤھل.إلخطار ولي األمر أو 
لألطراف المالئمة في حاالت الطوارئ المتعلقة بالصحة  .5

 والسالمة.
إلى وزیر الزراعة أو ممثلیھ المفوضین لخدمات الطعام  .6

والتغذیة بغرض إنشاء برامج مراقبة وتقییم وقیاس أداء 
للبرامج ومصرح بھا بموجب قانون الغداء المدرسي الوطني 

 ، بموجب شروط محددة. 1966لریتشارد بي راسل لعام 
على أي نحو آخر تسمح بھ القوانین واللوائح الفیدرالیة أو  .7

 قوانین ولوائح الوالیة. 
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 معلومات الدلیل 

یُطالب قانون حقوق وخصوصیة تعلیم األسرة المدارس الحكومیة في  
مقاطعة بالتیمور بأن تحصل على موافقة مسبقة المكتوبة من ولي األمر  

ل لإلفصاح عن المعلومات المعرفة للشخصیة من  أو الطالب المؤھ
سجل تعلیم الطالب، مع استثناءات محددة. وعلى الرغم من ذلك یجوز  
للمدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور اإلفصاح عن "معلومات دلیل" 
معینة من دون موافقة كتابیة، إال في حال طلب ولي األمر أو الطالب  

لحكومیة في مقاطعة بالتیمور. المؤھل خالف ذلك من المدارس ا
وممكن أیضاً اإلفصاح عن معلومات الدلیل التي ال تعد بشكل عام 

ضارة أو انتھاك للخصوصیة إذا ما تم اإلفصاح عنھا، إلى منظمات  
خارجیة من دون موافقة كتابیة مسبقة من ولي األمر أو الطالب 

 المؤھل. 
 

لحكومیة في مقاطعة  تم تحدید المعلومات التالیة من قبل المدارس ا 
بالتیمور على أنھا "معلومات الدلیل" ویمكن اإلفصاح عنھا من دون  

موافقة كتابیة: اسم الطالب ولقبھ؛ وتواریخ حضور المدرسة؛  
والصف؛ ووضع التسجیل بالمدرسة؛ وأحدث مدرسة تم الحضور  

بھا؛ ومجال الدراسة الرئیسي؛ والمشاركة في األنشطة والریاضات 
زن وطول المشاركین في الفرق الریاضیة؛ والدرجات  الرسمیة؛ وو 

والمكافآت المستلمة؛ والصور أو مقاطع الفیدیو أو الصور  
 اإللكترونیة.  

 
ویمكن ألولیاء األمور والطالب المؤھلین إلغاء إمكانیة إفصاح 

المدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور عن معلومات الدلیل الخاصة 
الطرق التالیة:  من منشورات المدرسة، ومن منشورات بأبنائھم أو بھم 

المدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور على صعید المنظومة، ومن  
مراسالت منشورات المدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور على 
صعید المنظومة والمدرسة، وللجھات الخارجیة بخالف منظمات  

 وسائل اإلعالم اإلخباریة.
 

فصاح عن معلومات الدلیل، یجب على ولي األمر أو من أجل رفض اإل
والنقر على   BCPS Oneالطالب المؤھل تسجیل الدخول إلى 

لوحة/زر معلومات الطالب واختیار اسم الطالب من القائمة المنسدلة  
والنقر بعدھا على لوحة/زر تفضیالت الخصوصیة. ویمكن لولي األمر  

عة بالتیمور باإلفصاح عن  طلب أال تقوم المدارس الحكومیة في مقاط
معلومات الدلیل الخاصة بطفلھ عبر تحدید المربعات المناسبة. وإذا كان 

ال یملك ولي األمر أو الطالب المؤھل وصوالً لإلنترنت: فیمكن لولي 
األمر/الطالب المؤھل االتصال بمدیر مدرسة الطفل الستخدام جھاز  

خیارات خصوصیة  ؛ أو إكمالBCPS Oneكمبیوتر للوصول إلى 
ویجب إكمال خیار    النموذج إلى مدیر مدرسة الطفل. وإرسال   الطالب 

 1خصوصیة الطالب المطلوب بموجب ھذه الفقرة في موعد أقصاه 
یوماً من تسجیل الطالب  30أكتوبر من كل عام دراسي أو خالل 

وفي حال رغب ولي األمر بتغییر خیار خصوصیة الطفل  بالمدرسة.
خیارات خصوصیة  مالبعد الموعد النھائي، فیجب على ولي األمر إك

 )6202قاعدة ( وإرسالھا إلى مدیر مدرسة الطفل.الطالب 
 

 خیارات الخصوصیة بخالف معلومات الدلیل 
تمنح المدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور أیضاً لولي األمر أو 

اب من أنشطة محددة عبر إكمال  الطالب المؤھل الحق في االنسح
خیارات أو عبر إكمال  BCPS Oneتفضیالت الخصوصیة في 

 .  وإرسال النموذج إلى مدیر مدرسة الطفل خصوصیة الطالب
 

 القائمین على التجنید العسكري ومؤسسات التعلیم العالي
یُطالب القانون الفیدرالي المدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور بتوفیر  

 وصول ألسماء طالب المدارس الثانویة وعناوینھم وأرقام ھواتفھم 
مالم یخطر ولي األمر أو الطالب المؤھل مدیر المدرسة كتابیاً بعد  

اإلفصاح عن ھذه المعلومات، بناء على طلب مقدم من القائمین على  
التجنید العسكري ومؤسسات التعلیم العالي.  ویُطالب قانون الوالیة 

المدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور أیضاً بتوفیر نفس المعلومات  
ي التوظیف الرسمیین لدى القوات المسلحة بوالیة ماریلند إلى ممثل

والوالیات المتحدة من أجل إعالم الطالب بفرض التعلیم والعمل المتاحة 
في الجیش.  ویمكن ألولیاء األمور طلب عدم اإلفصاح عن اسم الطفل 

وعنوانھ وھاتفھ للقائمین على التجنید العسكري ومؤسسات التعلیم 
أو إرسال  BPCS Oneتفضیالت الخصوصیة في  العالي عبر إكمال 

 ). 5230قاعدة ( إلى مدرسة طفلھم خیارات خصوصیة الطالب
 
 

 الملكیة الفكریة للطالب 
للمدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور نشر و/أو عرض  یجوز 

الممتلكات الفكریة للطالب و/أو المنشورات التي قام بھا الطالب خالل 
األنشطة التي ترعاھا المدرسة و//و التجارب التعلیمیة. ویجوز 

عرض األعمال التي قام بھا الطالب في المدرسة خالل المناسبات 
ن استخدامھا في منشورات أو مراسالت التي ترعاھا المدرسة أو یمك

المدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور عبر وسائل اإلعالم الرقمیة 
والمطبوعة بما في ذلك: الرسائل اإلخباریة المدرسیة، أو الكتب 

السنویة/كتب الذكریات، أو الكتیبات، أو مواقع الویب الخاصة 
ة، أو مواقع  بالمدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور/بالمدرس

، tmFacebookالتواصل االجتماعي (على سبیل المثال
Instagram  ،tmTwitter ،Flickr المدونات، ما إلى ذلك)، أو ،

قناة نظام المدرسة التلفزیونیة على الكابل، أو أي وسیلة أخرى.  
ویجوز ألولیاء األمور أو للطالب المؤھلین طلب عدم نشر الممتلكات  

ت/المنتجات الخاصة بطفلھم أو بھم أو عرضھا  الفكریة أو المنشورا
أو إرسال   BPCS Oneعبر إكمال تفضیالت الخصوصیة في 

 ) 6202قاعدة إلى مدرسة طفلھم. ( خیارات خصوصیة الطالب
 

نسحاب من بالتیمور العامة أنك لم تقم باال ستفترض مدارس مقاطعة
فضیالت اإلفصاح عن معلومات طفلك، إال إذا قمت بإكمال ت

خیارات خصوصیة أو إرسال  BPCS Oneالخصوصیة في 
 30أكتوبر أو خالل  1إلى مدرسة طفلك في موعد أقصاه  الطالب 

 یوماً من التسجیل في المدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور.
 

 الحق في الفحص والمراجعة
یوماً من   45یحق للطالب المؤھلین فحص وراجعة سجلھم التعلیمي خالل 

یجب على أولیاء األمور الذین یرغبون في تلقي المدرسة طلباً بذلك.  و
فحص السجالت التعلیمیة لطفلھم إرسال طلب مكتوب إلى مدیر المدرسة 
یحدد السجل التعلیمي الذین یرغبون في فحصھ. ویقوم مدیر المدرسة أو 

الموظف المفوض بإجراء الترتیبات للوصول وإخطار ولي األمر أو  
 یمكن فحص سجل الطالب بھ.الطالب المؤھل بالوقت والمكان الذي 

 طلب تعدیل سجل الطالب  
یحق ألولیاء األمور والطالب المؤھلین طلب تعدیل السجل التعلیمي 

للطالب الذي یعتقد ولي األمر أو الطالب المؤھل أنھ غیر دقیق أو  
مضلل أو یخرق حقوق خصوصیة الطالب بموجب قانون حقوق 

ألمور أو الطالب وخصوصیة تعلیم األسرة.  یجب على أولیاء ا
المؤھلین الذین یرغبون في مطالبة المدرسة بتعدیل السجالت التعلیمیة 

الكتابة إلى مدیر المدرسة وتحدید الجزء الذین یریدون تغییره في 
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https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNFX5EB7F2/$file/RULE%206202-Attachment_080619_Finalized.pdf
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https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNFV5EB7EA/$file/RULE%206202_080619_Finalized.pdf
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السجل مع توضیح سبب تغییره.  في حال قررت المدرسة عدم تعدیل 
قوم  السجل على النحو الذي طلبھ ولي األمر أو الطالب المؤھل، ست

المدرسة بإخطار ولي األمر أو الطالب المؤھل بالقرار وبحقھم في  
جلسة استماع بشأن طلب التعدیل.  ویتم توفیر معلومات إضافیة بشأن 
إجراءات جلسة االستماع لولي األمر أو الطالب المؤھل عند إخطاره 

, سجالت 5230قاعدة بحقھ في جلسة استماع.  (قواعد المشرف، 
 ).الطالب

 
 الحق في تقدیم شكوى

الحق في تقدیم شكوى لوزارة التربیة والتعلیم بالوالیات المتحدة فیما  
مقاطعة بالتیمور  یتعلق بادعاءات عدم امتثال المدارس الحكومیة في  

بمتطلبات قانون حقوق وخصوصیة تعلیم األسرة.   فیما یلي اسم 
 وعنوان المكتب الذي یدیر قانون حقوق وخصوصیة تعلیم األسرة:

 
Student Privacy Policy Office 
U.S. Department of Education 

400 Maryland Avenue, SW 
Washington, D.C. 20202-5920 

Phone: 1-800-USA-LEARN (1-800-872-5327) 
 

تصویر مقاطع الفیدیو على ممتلكات المدرسة بما في ذلك الحافالت  
 المدرسیة 

تمتلك المدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور القدرة على تصویر 
مقاطع فیدیو للطالب في ممتلكات المدرسة وفي الحصول على مقاطع 

أثناء تواجدھم في الحافالت الفیدیو (بما في ذلك التسجیل الصوتي 
المدرسیة.  ویمكن استخدام مقاطع الفیدیو لألغراض التأدیبیة، وفقاً 

  لتقدیر المشرف أو من ینوب عنھ.
 

 نظام تحدید ھویة الزوار 
یجب على زوار مدارس ومكاتب المدارس الحكومیة في مقاطعة  

قیادة أو أي بالتیمور تسجیل موقع تسجیل دخول الزوار وتقدیم رخصة 
صورة ھویة مصدرة من قبل الحكومة. ویقوم موظف المدرسة أو  

المكتب بإدخال بیانات كل زائر إلى نظام تحدید الھویة.  وبعد التصریح 
للزائر بالدخول، یتم طباعة بطاقة مرور زائر. ویُطلب من الزوار  

إظھار بطاقة مرور الزائر على مقدمة مالبسھم طوال الزیارة. وعند  
ھاء الزیارة یجب على الزائر إعادة بطاقة المرور إلى المكتب  انت

 وتسجیل الخروج قبل مغادرة المبنى.
 

 لتحدید الھویة Card-Oneنظام 
على  One-Cardیُطلب من الطالب ارتداء شارة تحدید الھویة 

شخصھم طوال ساعات المدرسة وخالل المناسبات التي ترعاھا  
 قاعدةة ال یشكل مخاطر على السالمة (المدرسة طالما كان ارتداء الشار

ھي ملكیة خاصة بالمدارس   card-Oneإن شارات ).  3710
وعلى الرغم من ذلك، فإن الطالب  الحكومیة في مقاطعة بالتیمور.

والموظفین مسؤولون عن الحفاظ على شارة تحدید الھویة قابلة للتشغیل 
أو تضررت  One-cardخالل التسجیل أو التعیین. وإذا فقدت شارة 

 ل الشارة. دوالرات لتبدی 5یتم فرض رسوم بقیمة 
 

 إجراءات المحاسبة على الوجبات/الوجبات البدیلة/التحصیل 
، ویتأكد برنامج تغذیة الطفلیقوم مكتب خدمات الطعام والتغذیة بتشغیل 

من إمكانیة وصول جمیع الطالب لوجبات صحیة. وتتم إتاحة الوجبات 
للشراء مقابل السعر المنشور. تتم إتاحة الوجبات المدعومة للمؤھلین.  
ویستحق سداد ثمن الوجبات عند الخدمة. یجوز استخدام الدفع النقدي، 

أو الشیكات الشخصیة، أو نظام بطاقات ائتمان الدفع المسبق عبر  

اإلنترنت. ویمكن لطالب المدارس االبتدائیة واإلعدادیة الذین ال  
 6یمتلكون تمویالً لتغطیة تكلفة الوجبة تمدید ائتمانھم إلى ما یصل إلى 

دوالرات، سیتلقى  6دوالرات. وعندما یتم الوصول للحد األقصى 
الطالب وجبة بدیلة. ویتم إرسال إخطار إلى أولیاء األمور لتحصیل 

مستحق للحساب غیر المسدد. ال یتم تمدید ائتمان طالب  الرصید ال
المدارس الثانویة ویتم تقدیم وجبات بدیلة لھم فقط. للمزید من  

المعلومات بشأن إجراءات المحاسبة على الوجبات والوجبات البدیلة  
 .موقع الویب لمكتب خدمات الطعام والتغذیة والتحصیل قم بزیارة

 
 خدمات الصحة المدرسیة 

یتم تعیین ممرضة مسجلة بدوام كامل لكل مدرسة.  تقدم ممرضة  
المدرسة برنامج خدمات صحیة شامل للطالب والموظفین.  وباإلضافة 

رسة موظف واحد على االقل حاصل على إلى الممرضة تمتلك كل مد
 تدریب في اإلنعاش القلبي الرئوي واإلسعافات األولیة. 

 
یتم عقد برامج لفحص الرؤیة والسمع من قبل وزارة الصحة بمقاطعة   

) أو مرحلة ریاض 4بالتیمور في مرحلة ما قبل ریاض األطفال (بعمر 
یاء األمور .  في حالة عدم رغبة أول8و 4و 1األطفال وفي الصفوف 

في مشاركة أطفالھم ھذه الفحوصات فعلیھم إخطار ممرضة المدرسة 
 بذلك كتابیاً. 

 
في حال كان ھناك شواغل طبیة تتطلب قیام الطالب بحمل أدویة   

® فیجب االتصال Epi-Penطوارئ مثل أجھزة االستنشاق لربو وأي 
 بالممرضة. 

 
تتم إتاحة طاوالت طعام خالیة من مسببات الحساسیة للطالب الذین  

یعانون من حساسیة الطعام، عند الطلب.  یُرجى تنبیھ ممرضة المدرسة 
 طفلك یحتاج إلى أي تجھیزات تتعلق بمخاوف طبیة. إذا كان

  

https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYND95E5508/$file/RULE%205230_081120_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYND95E5508/$file/RULE%205230_081120_Finalized.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/3000Series/RULE3710.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYN7Z5DBB7D/$file/RULE%203710_092419_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYN7Z5DBB7D/$file/RULE%203710_092419_Finalized.pdf
https://businessservices.bcps.org/departments/business_services_operations/food_and_nutrition_services
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 السیاسات 
 

یولیو  1فیما یلي ملخص السیاسات المتعلقة بسلوك الطالب اعتباراً من 
سیاسات وقواعد  تتوافر السیاسات والقواعد الحالیة على  .2020

 .المدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور
 

 الزوار 
قاعدة و زوار المدارس والمكاتب الزائر 1240سیاسة رقم تُعّرف 

على أنھ "أي شخص غیر موظف أو طالب مسجل حالیاً   1240رقم 
ویتم تشجیع زیارة الصفوف الدراسیة واالجتماعات   في المدرسة."

من قبل أولیاء األمور واألشخاص المفوضین اآلخرین. ویجب 
درسة أو  الترتیب مسبقاً لمثل ھذه الزیارات واالجتماعات مع مدیر الم

مع مدرس الصف الدراسي. ویجب عقد زیارات واجتماعات الصف  
الدراسي بطریقة ال تؤثر بھا الزیارات و/أو االجتماعات على أنشطة 

 الصف الدراسي الخاصة بأي طالب في الصف.
 

قبل بدء أي أعمال تتعلق بالمدرسة أو بالنظام المدرسي یُطلب من   
زوار أي من مدارس أو مكاتب المدارس الحكومیة في مقاطعة  

 بالتیمور:
 

تقدیم رخصة قیادة أو صورة ھویة مصدرة من قبل   .1
 الحكومة.

 توضیح الغرض من الزیارة. .2
ارتداء بطاقة مرور الزوار أو شارة تحدید ھویة المدارس   .3

 كومیة في مقاطعة بالتیمور طوال وقت الزیارة.الح
 

یجوز ألي من موظفي نظام المدرسة أو مسؤولي موارد المدرسة  
طلب تحدید الھویة وسبب الزیارة من أي شخص یرغب في دخول 
ملكیة المجلس.  ویجب على أي موظف نظام مدرسة یالحظ زائر  

وقع  من دون بطاقة مرور توجیھھ إلى المكتب الرئیسي أو الم
 المخصص لتسجیل الدخول.

 
 منع الدخول  

یجوز ألي موظف مفوض منع دخول أي شخص إلى ملكیة المدارس 
 الحكومیة في مقاطعة بالتیمور إذا كان: 

لیس ذي نیة حسنة، وھو طالب أو موظف معین بموقع   .1
بالمدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور مسجل حالیاً وال 

 موقع.یمتلك عمل قانوني لمتابعتھ بال
ذي نیة حسنة، وھو طالب مسجل حالیاً بالمدرسة وتم تعلیقة  .2

 أو فصلھ من الموقع، لمدة التعلیق أو الفصل.
 موظف أو طالب ُرفض دخولھ لموقع نتیجة إلجراء إداري. .3
یتعامل بطریقة تعرقل أو تؤرق إقامة األنشطة أو اإلدارة أو  .4

 صفوف المدرسة بنظام.
أو موظف أو وكیل أو أي  یتحرش أو یھدد بإیذاء أي طالب .5

شخص آخر موجود على أراضي المدرسة بصورة قانونیة أو  
بالقرب من المدرسة مباشرة أو على مركبة مدرسیة أو في 
نشاط ترعاه المدرسة أو أي ممتلكات یملكھا نظام المدرسة  

 ویستخدم ألغراض إداریة أو غیرھا. 
نحھ مسجل على أنھ معتدي جنسي، إال إذا تم طلب اإلذن وم .6

 قبل زیارة المدرسة وفقاً لقوانین الوالیة. 
 

أي زائر للمدرسة أو المكتب یرفض إتباع إجراءات الزیارة أو ال  
یغادر أو یرفض المغادرة إذا طلب منھ ذلك، فیجوز رفض دخولھ  

لمباني وأراضي نظام المدرسة. ویكون مدیر المدرسة ومسؤولو  
المبنى مسؤولین عن التحقیق في الحادثة للبحث عن عملیات الخرق  

عدي على ممتلكات الغیر وفقاً إلى  المزعومة وإصدار خطاب عدم ت
 إجراءات نظام المدرسة المعمول بھا.

 
 التنمر، أو التنمر اإللكتروني، أو التحرش، أو التخویف

ویحظر مجلس التعلیم أي أعمال تنمر أو تنمر إلكتروني أو تحرش أو 
ترھیب ألي شخص على ممتلكات المجلس أو في األنشطة أو 

المناسبات التي ترعاھا المدرسة أو في الحافالت المدرسیة أو تلك التي 
التابعة  5580سیاسة (تعطل التشغیل المنتظمة للمدرسة بشكل كبیر.   

 د المشرف).من قواع5580قاعدة ولمجلس التعلیم 
  
ھو نمط سلوك یستخدم الشخص بھ سلطتھ بشكل متكرر   التنمر  •

بطریقة مقصودة، بما في ذلك السلوك اللفظي أو البدني أو المكتوب 
 أو المراسالت اإللكترونیة المتعمدة ضد واحد أو أكثر من الطالب. 

ھو المراسالت التي تصنف على إنھا تنمر أو   التنمر اإللكتروني  •
ویف ویتم نقلھا عبر جھاز إلكتروني ویتضمن  تحرش أو تخ

استخدام مواقع التواصل االجتماعي أو الھاتف أو ھاتف الخلوي أو  
 الكمبیوتر أو الجھاز اللوحي أو أي جھاز إلكتروني آخر. 

یتضمن أفعال سلبیة فعلیة أو متصورة تسيء إلى فرد  التحرش  •
ألصل آخر أو تسخر منھ أو تحقر منھ فیما یتعلق بعرقھ أو ا 

القومي أو نوع الجنس أو التوجھ الجنسي أو الھویة الجنسانیة أو 
الدیانة أو األصل أو الخواص البدنیة أو الحالة االجتماعیة 

واالقتصادیة أو الحالة عائلیة أو القدرات البدنیة أو العقلیة أو 
 اإلعاقة.

ھو تعریض الفرد لفعل یھدده ویحفز إحساس الخوف   التخویف •
 عمداً. و/أو الدونیة

التحرش الجنسي ھو أي سلوك متعمد و/أو متكرر غیر  •
مرغوب فیھ وذو طبیعة جنسیة، سواء كان لفظیاً أو غیر لفظي  

 أو جسدیاً.
 
یتم تأدیب الطالب الذین یشاركون في سلوكیات تشكل تنمر و/أو 
تنمر إلكتروني و/أو تحرش و/أو تخویف و/أو یوجھون اتھامات  
كاذبة و/أو یقومون بأفعال انتقامیة وثأریة تتعلق بالتنمر أو التنمر  

اإللكتروني، أو التحرش، أو التخویف، وفقاً لسیاسة المجلس و  
، قواعد سلوك الطالب. من قواعد المشرف 5550قاعدة رقم 

ویمكن للطالب اإلبالغ عن التنمر، أو التنمر اإللكتروني، أو  
 الضارة.التحرش، أو التخویف من دون الخوف من العواقب 

 
یجب على الطالب الذي یكون ھدفاً أو شاھداً على التنمر، أو التنمر   

اإللكتروني، أو التحرش، أو التخویف اإلبالغ عن الحادثة إلى المدیر  
التنمر، أو التحرش، أو  أو موظف أو اإلبالغ عن الحادثة باستخدام 

نموذج  التخویف
. اإلبالغ

http://www.bcps.org/system/policies_rules/FOR
MS_EXHIBITS/5000SERIES/FORM5580A.pdf  

نماذج اإلبالغ عن التنمر، أو التحرش، أو  ویمكن أیضاً إرسال 
إلى مدیر المدرسة من قبل الطالب أو ولي األمر أو الوصي  التخویف

التقریر یتم  وبمجرد إرسالأو أي شخص آخر نیابة عن الطالب.  
توجیھھ مباشرة إلى البرید اإللكتروني الخاص بمدیر مدرسة  

 الضحیة/المستھدف. 
 

https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/Public
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/Public
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/Public
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/Public
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BX9RFV688EE5/$file/POL1240_080817_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYMYM5D10EF/$file/RULE%201240_082217_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYMYM5D10EF/$file/RULE%201240_082217_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WY7A3B1D/$file/POL5580_041420_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WY7A3B1D/$file/POL5580_041420_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WY7A3B1D/$file/POL5580_041420_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BZ5QVP6A25B0/$file/RULE%205580_050520_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BZ5QVP6A25B0/$file/RULE%205580_050520_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BZ5QVP6A25B0/$file/RULE%205580_050520_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNEX5E9335/$file/RULE%205550_082019_Finalized.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/FORMS_EXHIBITS/5000SERIES/FORM5580A.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/FORMS_EXHIBITS/5000SERIES/FORM5580A.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/FORMS_EXHIBITS/5000SERIES/FORM5580A.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/FORMS_EXHIBITS/5000SERIES/FORM5580A.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/FORMS_EXHIBITS/5000SERIES/FORM5580A.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/FORMS_EXHIBITS/5000SERIES/FORM5580A.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/FORMS_EXHIBITS/5000SERIES/FORM5580A.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/FORMS_EXHIBITS/5000SERIES/FORM5580A.pdf
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 التمییز على ملكیات المدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور  
ھو قانون فیدرالي   1972العنوان التاسع من التعدیالت التعلیمیة لعام 

التحرش الجنسي،  یحظر التمییز على أساس الجنس، بما في ذلك 
للمؤسسات التعلیمیة التي تتلقى تمویالً فیدرالیاً. وتعد المدارس الحكومیة 
في مقاطعة بالتیمور مسؤولة عن االمتثال للوائح الباب التاسع ومعالجة 

جمیع مزاعم التحرش الجنسي التي وقعت في إطار برنامج أو نشاط  
ر سیطرة كبیرة  تعلیمي یكون للمدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمو

 علیھ.
 

جمیع موظفي المدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور ملزمون   
باإلبالغ عن أي نوع من أنواع التحرش الجنسي. ویتم تشجیع الطالب  
على اإلبالغ أیضاً.  وعند تلقي تقریر عن التحرش الجنسي، سیتصل 

قدم منسق القسم التاسع في المدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور بم
الشكوى لمناقشة االدعاء (االدعاءات)، وشرح عملیة تقدیم الشكوى 

الرسمیة التي تبدأ عملیة التظلم، وإبالغ كل من مقدم الشكوى والمدعى 
 علیھ بتوافر التدابیر الداعمة. 

 
تضمن عملیة التظلم المعاملة العادلة للطرفین، وتتطلب الحصول على  

توفر الحلول المصممة الستعادة جمیع األدلة ذات الصلة وتقییمھا، و
المساواة في الوصول إلى البرامج أو األنشطة التعلیمیة أو الحفاظ 

علیھا. ستضمن المدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور الحل الفوري  
للشكوى الرسمیة، باتباع الجداول الزمنیة المنصوص علیھا في 

 إجراءات التظلم بموجب الباب التاسع. 
 

في ختام عملیة التظلم، سیتم تقدیم قرار مكتوب بشأن المسؤولیة إلى  
كل طرف في وقت واحد. لكل طرف الحق في تقدیم استئناف على 

أسس معینة محددة في لوائح الباب التاسع. عند االنتھاء من االستئناف 
أو بعد عشرة أیام تقویمیة من تاریخ إصدار القرار المكتوب، یتم 

 لشكوى للطرفین والمدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور. االنتھاء من ا
 

العصابات واألنشطة العصابیة والسلوك التخریبي أو غیر القانوني   
 المماثل للجماعات

یحظر مجلس التعلیم إقامة األنشطة العصابیة والسلوك التخریبي وغیر  
القانوني المماثل للجماعات على ممتلكات المدرسة أو الحافالت 

رسیة أو في األنشطة التي ترعاھا المدرسة.  كما یحظر مجلس  المد
التعلیم القیام بأعمال االنتقامیة والثأریة للفرد الذي یبلغ عن نشاط  

عصابي أو سلوك تخریبي أو غیر قانوني مماثل للجماعات أو یكون  
 ضحیة أو شاھداً على فعل من أفعال النشاط العصابي.  

 
ب في أي فعل من شأنھ تعزیز مصلحة أي وبناء علیھ، لن یشارك الطال

عصابة، أو أي نشاط عصابي، أو أي سلوك تخریبي أو غیر قانوني 
مماثل للجماعات، على سبیل المثال ال الحصر ما یلي: التحریض مع  
إكراه أو بدون؛ و/أو العضویة في أي عصابة أو االنتماء إلیھا؛ و/أو  

ن أو رسائل أو رموز أو الرسوم أو الكتابة أو نقش رسوم على الجدرا
عالمات تتعلق بالعصابات على ممتلكات المدرسة؛ و/أو المشاركة في  

أي فعل عنیف أو ابتزاز أو أي فعل آخر غیر قانوني أو خرق آخر  
لسیاسات االنضباط بالمدرسة لتعزیز األنشطة العصابیة؛ و/أو تحریض 

أي شخص للمشاركة في أي عنف جسدي ضد شخص آخر لتعزیز  
شطة العصابیة؛ و/أو استخدام وسائل التواصل االجتماعي لتعزیز  األن

مصلحة أي عصابة أو أي نشاط عصابي أو أي سلوك تخریبي أو غیر  
 قانوني مماثل للجماعات. 

 
من  5551سیاسة رقم یخضع الطالب الذین یقومون بخرق 

من قواعد المشرف  5551قاعدة رقم سیاسات مجلس التعلیم و

 5550لإلجراءات التأدیبیة وفقاً لسیاسة مجلس التعلیم وقاعدة رقم 
من قواعد المشرف، باإلضافة إلى أي عقوبات جنائیة أو مدنیة  

 الساریة.
 

یجب اإلبالغ عن حوادث األنشطة العصابیة المحتملة أو السلوك  
ثل للجماعات إلى مسؤول أو موظف أو یمكن  غیر القانوني المما

نموذج اإلبالغ عن لألفراد اإلبالغ عن األنشطة العصابیة باستخدام 
یمكن الحصول على النموذج من    الحوادث المتعلقة بالعصابات.

المدیر أو نائبھ أو موقع الویب الخاص بالمدارس الحكومیة في 
 مقاطعة بالتیمور. 

 
 استخدام الطالب لمنتجات التبغ وحیازتھا 

مباني وأراضي المدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور خالیة من التبغ 
تبغ واألجھزة ومن التدخین. یحظر بیع أو استخدام أو حیازة منتجات ال

المتعلقة بالتبغ ومنتجات التبغ المقلدة والوالعات والمبخرات والسجائر  
اإللكترونیة األخرى على   نالنیكوتیاإللكترونیة وأجھزة توصیل 

ممتلكات المدرسة وفي أي أنشطة ترعاھا المدرسة. وسیعالج  
 5530سیاسة رقم   المسؤولون عملیات الخرق على النحو الموضح في

 من قواعد المشرف.  5530قاعدة رقم من سیاسات مجلس التعلیم و
 

 الدواء:  بوصفة طبیة ومن دون وصفة طبیة  
یجب على الطالب الذین یحتاجون لتناول الدواء خالل الیوم الدراسي 

تقدیم طلب من مقدم خدمة صحیة مرخص وإرسال الدواء إلى ممرضة 
المدرسة في العلبة األصلیة المكتوب علیھا اسم الطالب، 

والجرعة/القوة، وتوجیھات اإلعطاء المحددة.    ویجب إعطاء جمیع  
رسة أو الموظف المدرب. یُطلب إذن األدویة من قبل ممرضة المد

كتابي من ممرضة المدرسة وولي األمر ومقدم الرعایة الصحیة قبل  
السماح للطالب بحمل أي عالجات دوائیة متخصصة أو یتناولھا بنفسھ، 
على سبیل المثال ال الحصر استخدام قلم إیبنفرین، وأجھزة االستنشاق، 

أدویة من دون وصفة واألنسولین. یجوز لممرضة المدرسة إعطاء 
طبیة في حاالت محددة (على سبیل المثال الصداع) بموافقة ولي األمر. 

 .5540قاعدة و 5540سیاسة یُرجى االطالع على 
 

 المشروبات الكحولیة والمخدرات 
یحظر على الطالب حیازة و/أو توزیع و/أو استخدام المشروبات  
الكحولیة أو المواد الخاضعة للرقابة أو أدوات المخدرات أو مواد 

الستنشاق بأي كمیة في ممتلكات المدرسة أو أي أنشطة ترعاھا  ا
من   5540سیاسة رقم المدرسة. یجوز تأدیب الطالب الذین یخرقون 

المشروبات الكحولیة والمواد المخدرة  بشأنأحكام مجلس التعلیم، 
، وفقاً  ومواد االستنشاق واألدویة بوصفة طبیة ومن دون وصفة طبیة

قواعد من قواعد المشرف،  5550إلى سیاسة المجلس وقاعدة رقم 
.  یمكن االطالع على تعریفات المشروبات الكحولیة سلوك الطالب

المخدرات في سیاسات والمواد المخدرة ومواد االستنشاق وأدوات 
 .5540سیاسة رقم  مجلس التعلیم

 
یقوم مسؤول المدرسة باإلبالغ عن أي حوادث لحیازة أو استخدام أو 

رى في إدارة الشرطة بمقاطعة  توزیع الكحول أو أي مخدرات أخ
بالتیمور.  وكما ینص القانون، في حال تم العثور على المخدرات 

المشتبھ بھا و/أو تمت مصادرتھا من قبل موظف المدرسة، فیجب على 
المسؤول إبالغ إدارة الشرطة بمقاطعة بالتیمور عبر إعالم مسؤول  

 911-9لى موارد المدرسة في المدرسة الثانویة أو عبر االتصال ع
 لطلب ضابط شرطة ألخذ حیازة المخدرات غیر القانونیة المشتبھ بھا. 
 

https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WG7A28BB/$file/POL5551_041420_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNF35E973A/$file/RULE%205551_050520_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNEZ5E9735/$file/RULE%205551-FormA_050520_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNEZ5E9735/$file/RULE%205551-FormA_050520_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2VX7A0F0E/$file/POL5530_031020_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2VX7A0F0E/$file/POL5530_031020_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNER5E8C7D/$file/RULE%205530_032420_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNER5E8C7D/$file/RULE%205530_032420_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNER5E8C7D/$file/RULE%205530_032420_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2VZ7A12F4/$file/POL5540_041420_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNEU5E8FD3/$file/RULE%205540_050520_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2VZ7A12F4/$file/POL5540_041420_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2VZ7A12F4/$file/POL5540_041420_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2VZ7A12F4/$file/POL5540_041420_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2VZ7A12F4/$file/POL5540_041420_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2VZ7A12F4/$file/POL5540_041420_Finalized.pdf
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 االعتراف الطوعي باستخدام المخدرات
یتم توفیر الدعم والموارد لدعم الطالب الذي یسعى طواعیة للحصول 

على معلومات من مدرس أو مستشار المدرسة أو مدیرھا أو أي  
 أخصائي تعلیمي آخر معین 

ارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور من أجل التغلب على من قبل المد 
أي شكل مش أشكال استخدام المخدرات، وال یكون تحت تأثیرھا أو 

تكون بحوزتھ.  لن یتم استخدام شھادة الطالب المتعلقة باستخدام  
المخدرات تحت ھذه الظروف لتطبیق أي إجراءات تأدیبیة على  

 )5540قاعدة الطالب.  (
 

 التشجیع للحصول على االستشارة والتعلیم 
یتم تشجیع جمیع الطالب الذین ثبتت إدانتھم بأنھم تحت تأثیر 

الكحول أو المخدرات أو وجدت في حیازتھم أو یقومون  
 بتوزیعھا على القیام بما یلي: 

 
المشاركة في عملیات فحص الكحول/المخدرات األخرى التي  .1

 یعقدھا مكتب الصحة السلوكیة بمقاطعة بالتیمور. 
حضور برامج االستشارة والتثقیف بشأن المخدرات قبل  .2

إعادة الدخول في برنامج المدرسة الیومي العادي على النحو 
السلوكیة بمقاطعة   الموصي بھ من قبل مكتب الصحة

 بالتیمور.
 

 اإلبالغ عن إساءة معاملة األطفال وإھمالھم
توفر خدمات حمایة األطفال بمقاطعة بالتیمور المساعدة لألسر للتأكد  

من سالمة ورفاه األطفال.  یجب اإلبالغ عن أي مخاوف بشأن سالمة  
اإلبالغ بالسریة  األطفال تتعلق بإساءة معاملة محتملة لألطفال.  یتسم 

 / TIME-887-410ویجب أن یتم عن طریق االتصال بالرقم 
(410-887-8463.( 

  

https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2VZ7A12F4/$file/POL5540_041420_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2VZ7A12F4/$file/POL5540_041420_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2VZ7A12F4/$file/POL5540_041420_Finalized.pdf
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 الفصل االفتراضي 
 

 بیئة التعلم اآلمنة 
یلتزم مجلس التعلیم بمقاطعة بالتیمور بالتأكد من أن كل طالب یدرس  

في بیئة آمنة ومأمونة ومواتیة لتلقي تعلیم بجودة عالیة.  وتمتد ھذه  
البیئة اآلمنة والمأمونة إلى الطالب الذین یتعلمون في الفصول 

 االفتراضیة.
 

یدرك المسؤولون والمدرسون أھمیة توفیر فصول افتراضیة آمنة 
ویمكن التنبؤ بھا وإیجابیة للطالب.  یمكن تكییف بعض الممارسات 

 المستخدمة في الفصول المادیة لتجربة الفصول االفتراضیة.  
 

بیئة الفصول االفتراضیة، یعد التواصل مع المدرسین  ومع ذلك، في
أمراً ضروریاً للتمتع بتجربة إیجابیة عبر اإلنترنت.  یجب على 

الطالب التواصل بانتظام مع معلمیھم حول أدائھم األكادیمي وأي 
مواقف قد تعیق تقدمھم األكادیمي.  یلعب المدرسون دوراً أساسیاً في  

 وداعمة والحفاظ علیھا.   إنشاء بیئات تعلیمیة آمنة 
 

 إدارة الفصول االفتراضیة 
 

یعد فھم كیفیة عمل كل فصل افتراضي أمراً مھماً للطالب للمشاركة  
بشكل إیجابي.  وأثناء افتتاح المدرسة، یجب أن یكون الطالب على  

 درایة بتوقعات كل معلم إلدارة الفصل االفتراضي.
 

 الفصل االفتراضي إدارة 
استعداداً للدراسة عبر اإلنترنت، یجب على الطالب اتباع توجیھات  

 یھم فیما یتعلق بالجوانب التالیة لبیئة الفصل االفتراضي:مدرس
 

 المناظر الخلفیة  •
 الصوت  •
 الفیدیو/الكامیرا  •
 مربع الدردشة •
 رفع الید   •
 التفاعل بین الطالب •

 
یبلغ المدرسون الطالب بكیفیة استخدام ھذه المیزات في الفصل 

الكفاءة  االفتراضي.  ویمكن أن یؤدي االسترشاد بالمدرس إلى زیادة 
التي تعمل بھا الفصول االفتراضیة بشكل كبیر ومنع حدوث 

 اضطرابات في التعلم.
 

 

 الدراسة المتزامنة
 

إلى الدراسة التي تقع في الوقت الفعلي حیث   المتزامنةتشیر الدراسة 
یتواجد المدرس والطالب في الوقع نفسھ ویمكنھم التفاعل مع بعضھم  
البعض كفصل دراسي.  وتعتبر الدراسة المتزامنة أقرب ما یكون إلى  
 التدریس التقلیدي داخل المدرسة قدر اإلمكان في تجربة التعلم عن بُعد.
 

أ المدرس الفصل بنشاط افتتاحي.  النشاط مثل الدراسة الشخصیة، یبد
االفتتاحي بشكل عام یتبعھ قیام المدرس بتحدید ھدف الدرس وإشراك 

 الطالب في تسلسل تعلیمي یتكون من: 
 

یوضح المدرس للطالب ما یجب أن  - الدراسة المباشرة •
 یعرفوه ویكونوا قادرین على القیام بھ بنھایة الدرس.  

یقسم المدرس التعلم المستھدف بخطوات صغیرة  - النمذجة •
 حتى یبدأ الطالب في معالجة التعلم المستھدف. 

یرشد المدرس الطالب خالل عملیة التعلم  - الممارسة الموجھة •
 ملیة في نفس الوقت.بینما یمارس الطالب الع

یعمل الطالب بأنفسھم لمعالجة وممارسة  - الممارسة المستقلة •
 التعلم الذي قدمھ المدرس. 

یراجع المدرس عمل الطالب ویقدم مالحظات تساعد   - التقییم •
 الطالب في تعلم الدروس المستھدفة.

 
 
 

 الدراسة غیر المتزامنة 
 

یتم إجراؤھا بشكل  إلى الدراسة التي غیر المتزامنةتشیر الدراسة 
مستقل حیث یقوم الطالب بتسجیل الدخول في أوقات مختلفة والعمل 
بشكل فردي إلكمال المھام التي تم نشرھا مسبقاً بواسطة المدرس.   
أثناء الدراسة غیر المتزامنة، قد تكون التفاعالت الفردیة في الوقت 

 الفعلي ممكنة بین المعلم والطالب الفردیین.
 

علم غیر المتزامن، سیقوم الطالب بتسجیل الدخول إلى بالنسبة للت
Schoology  في الوقت الذي یناسبھم والمشاركة في أنشطة التعلم

 المخطط لھا مسبقاً، مثل:
 

 إكمال فرض فردي •
 االجتماع بشكل فردي مع المدرس  •
 العمل مع زمالء الصف على فرض جماعي  •
•  ً  عرض درس تم تسجیلھ مسبقا
 مشاھدة فیدیو إرشادي •
 اجتیاز اختبار •

 
یعتمد نجاح الطالب في الدراسة المتزامنة وغیر المتزامنة في الفصل 
االفتراضي على استخدام الطالب المناسب للتكنولوجیا المتاحة.  قدمت 

المدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور إرشادات توجیھیة للطالب 
 التباعھا عند استخدام األجھزة والبرامج. 

 
 الفصل االفتراضيالحضور في 

 
 مسؤولیة الطالب عن الحضور 

غالباً ما یتمتع الطالب الذین یذھبون للمدرسة بشكل مستمر بأداء 
أكادیمي أعلى.  في الفصل االفتراضي، یعد الحضور المستمر أكثر  
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 أھمیة لألداء األكادیمي العالي.  خالل فترة الدراسة االفتراضیة:
 

مي عبر اإلنترنت من  الطالب مسؤولون عن إنشاء حضور یو .1
 أجل تسجیلھم كحضور كل یوم للمدرسة.  

 
الطالب مسؤولون عن تسجیل الدخول إلى جمیع الفصول  .2

االفتراضیة في أیام الدراسة المتزامنة.  خالل األوقات غیر 
المتزامنة، یكون الطالب مسؤولین عن تسجیل الدخول لتوثیق 

 حضورھم.  
 

ل إلى النظامین یتحمل الطالب مسؤولیة تسجیل الدخو .3
 األساسیین للتعلم خالل ساعات الدراسة المقررة. 

 
.  تكون معلومات الحضور SISیسجل المعلمون الحضور الیومي في 

ھي السجل الرسمي للحضور وستتم طباعتھا  SISالیومیة الواردة في 
 على بطاقات تقریر الطالب في كل فترة تصحیح.

 
 الحضور الیومي في الفصل المتزامن

بتسجیل دخول  المتزامنیبدأ الحضور الیومي في الفصل االفتراضي 
كل طالب إلى فترة افتراضیة محددة.  یأخذ المدرسون الحضور خالل 

 ل طالب على أنھ حاضر أو غائب. فترة الفصل تلك ویسجلون ك
 

عندما یتعذر على الطالب تسجیل الدخول إلى أول فصل افتراضي في 
الیوم، ولكنھ یسجل الدخول إلى فصل الحق فسیتم احتساب تسجیل 

الدخول األخیر في تحدید الحضور الیومي للطالب.  یجب على الطالب 
ابھم كحضور.  تسجیل الدخول خالل ساعات الدراسة العادیة لیتم احتس

إذا كان الطالب غیر قادر على تسجیل الدخول والوفاء باإلرشادات 
 الموضوعة للحضور فسیتم اعتبار الطالب غائباً لھذا الیوم.  

 
 الحضور الیومي في الفصل غیر المتزامن

یتطلب الحضور الیومي في الفصل االفتراضي غیر المتزامن من كل  
 12في أي وقت بین الساعة  Schoologyطالب تسجیل الدخول إلى 

مساًء.  یستخدم المعلمون المعینون بیانات تسجیل   11:59صباحاً و 
لتسجیل كل طالب على أنھ حاضر أو غائب  Schoologyالدخول من 

لھذا الیوم.  الطالب الذي لم یقم بتسجیل الدخول على اإلطالق سیتم 
 تسجیلھ كغائب.

 
 حضور كل حصة على حدة

تسجیل الدخول وتسجیلھم كحضور للیوم (الحضور  باإلضافة إلى 
الیومي)، یجب على طالب المرحلة الثانویة تسجیل الدخول إلى جمیع 
الفصول االفتراضیة المجدولة لھذا الیوم.  سیسمح تسجیل الدخول إلى  

جمیع الفصول بجمع معلومات الحضور على أساس كل حصة على 
فترة زمنیة لتحدید   حدة.  یمكن استخدام ھذا الحضور على أساس

الحضور الیومي في الحاالت التي ال یتمكن فیھا الطالب من تسجیل 
الدخول خالل الحصة األولى.  یتم تسویة الحضور غیر المتسق على  

 أساس الحصص واستخدامھ إلرشاد الحضور الیومي.
 

یسجل مدرسو المدارس االبتدائیة الحضور في بدایة الیوم الدراسي  
یسمح تسجیل الحضور مرتین یومیاً للمعلمین بوضع   وفي النھایة. 

عالمة على أي طالب قد قاموا بتسجیل الدخول إلى الفصل بعد أخذ 
 الحضور األول. 

 
 المشاركة في الفصل االفتراضي

 

ارتباطاً وثیقاً بحضور الطالب.  ویعتمد  مشاركة الطالبیرتبط مفھوم 
لیس فقط على النجاح األكادیمي للطالب في الفصل االفتراضي 

الحضور في الیوم، ولكن أیضاً على عدد مرات تسجیل الطالب للدخول 
 إلى كل فصل والمشاركة بنشاط. 

 
 مشاركة الطالب

في حین أن الحضور الیومي یسعى إلى معرفة مدى توفر الطالب  
للتعلم، یتم تعریف المشاركة على أنھا معدل تكرار تسجیل الطالب 
للدخول إلى جمیع الفصول والتفاعل طوال الیوم الدراسي.  ویمكن  

 لقیاس مشاركة الطالب. Schoologyو Google Meetاستخدام 
 

 االنخراط في الفصل االفتراضي
 

الحضور والمشاركة كالھما مؤشران على انخراط الطالب.  الطالب  
الذین یحضرون ویشاركون بنشاط ھم أكثر عرضة لالنخراط في  

تعزیز نجاحھم األكادیمي.  في حین أن الحضور والمشاركة یقیسان  
معدل تكرار تسجیل الدخول فإن االنخراط ھو مقیاس لنزاھة عملیات  

 تسجیل الدخول ھذه.
 

 الطالب انخراط 
یتم تعریف المشاركة في الفصل االفتراضي على أنھا عملیة قیاس  

جودة وكمیة العمل الذي تم تحمیلھ من الطالب إلى نظام إدارة التعلم 
خالل فترة محددة.  یتم قیاس المشاركة من حیث إكمال الواجب 

 والدرجات المكتسبة في الفروض المقدرة. 
 

 مدونة قواعد السلوك الفصول االفتراضیة 
   
 السلوكمدونة قواعد  

یتوقع المجلس أن یعترف جمیع طالب المدارس الحكومیة في مقاطعة  
بالتیمور بمسؤولیة االلتزام بمدونة قواعد سلوك الطالب أثناء التواجد 

في ممتلكات المدرسة وعند المشاركة في األنشطة التي ترعاھا  
المدرسة.  وحتى عند تكییفھا للتعلم في الفصل االفتراضي، تتطلب 

 اعد السلوك من الطالب:مدونة قو
 

 حضور الفصول یومیاً. )ح
 المشاركة في العملیة التعلیمیة.  )خ
 االستعداد بالمراجع المناسبة للتعلم عبر اإلنترنت. )د
 إظھار السلوك اإلیجابي واللغة واالحترام. )ذ
 تحمل المسؤولیة عن أفعالھم وتعلیمھم. ) ر

 
أصلي إلى ال تُترجم الجرائم المحددة في قواعد سلوك الطالب بشكل 

الفصل الدراسي االفتراضي.  ترتكز غالبیة الجرائم على السلوك الذي 
یحدث إما في المدارس أو في ممتلكات المدرسة أو أثناء األنشطة التي  

ترعاھا المدرسة.  مع مشاركة الطالب وأعضاء ھیئة التدریس 
والموظفین والمسؤولین في التعلم عبر اإلنترنت عن بُعد، یتم التخفیف 

 شكل كبیر من خطر األذى الجسدي وبناء السالمة للجمیع. ب
 

 تنفیذ مدونة قواعد سلوك الطالب 
في الفصل االفتراضي، یكون المعلمون مسؤولین بشكل أساسي عن  

مساعدة الطالب على االلتزام بقواعد سلوك الطالب.  ومع ذلك، عند 
معالجة سلوك الطالب فإن نظام الدعم المتدرج الذي یستفید من 

المعلمین وموظفي الموارد والمسؤولین یسمح بالمساءلة والمسؤولیة 
 المشتركة عن بیئة اإلنترنت. 

لف   ذ ال  طة  ا لتقطة  ال
      

http://drdeborahserani.blogspot.com/2010_04_01_archive.html
http://drdeborahserani.blogspot.com/2010_04_01_archive.html
http://drdeborahserani.blogspot.com/2010_04_01_archive.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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 التأدیب في الفصل االفتراضي

 
یجب على مسؤولي المدارس اتخاذ قرارات مستنیرة حیال أي حوادث 

سوء سلوك من الطالب، لیقرروا ما إذا كانت أفعال الطالب تشكل خرقاً 
 الحقتھ بما یتجاوز مستوى المدرسین والمدرسة. جاداً بما یكفي لم

 
في حال كان سوء سلوك الطالب خرقاً للقوانین أیضاً، على النحو الذي  

تحدده السلطات المحلیة، فقد یكون ھناك عواقب قانونیة على الطالب.  
إن العملیة التأدیبیة في النظام المدرسي منفصلة تماماً عن اإلجراءات 

 ة التي تتبعھا إدارة الشرطة بمقاطعة بالتیمور.التأدیبیة والمدنی
 

 مشاركة الوكاالت الخارجیة  
قد تؤدي بعض السلوكیات التي تظھر على الكامیرا، بما في ذلك على 

سبیل المثال ال الحصر، إساءة معاملة األطفال والمواد اإلباحیة والتھدیدات 
ة في مقاطعة  الخطیرة واألسلحة والمخدرات إلى اتصال المدارس الحكومی

بالتیمور بالوكاالت الشریكة مثل إدارة الخدمات االجتماعیة وإدارة شرطة 
بمجرد إرسال إشعار إلى ھؤالء الشركاء، ستتولى   مقاطعة بالتیمور.

 الوكالة الشریكة زمام المبادرة في التحقیقات والخطوات التالیة. 

 التنمر أو التحرش أو التخویف
 

یجب أن یتعرف الطالب على توقعات استخدام الكمبیوتر الموضحة في 
.  وال ینبغي استخدام أجھزة سیاسة االستخدام المقبول للتكنولوجیا

 الكمبیوتر كوسیلة للتنمر عبر اإلنترنت.
 

 التنمر، أو التنمر اإللكتروني، أو التحرش، أو التخویف
-نت والتحرش والترھیبیحظر مجلس التعلیم التنمر والتنمر عبر اإلنتر

حتى في الفصل االفتراضي.  مع زیادة الوقت الذي یقضیھ الطالب 
على أجھزة الكمبیوتر، یصبح الفصل االفتراضي منصة تساعد على 

 التنمر عبر اإلنترنت.
 
ھو المراسالت التي تصنف على إنھا تنمر أو  التنمر اإللكتروني  •

ني ویتضمن  تحرش أو تخویف ویتم نقلھا عبر جھاز إلكترو
استخدام مواقع التواصل االجتماعي أو الھاتف أو ھاتف الخلوي أو  

 الكمبیوتر أو الجھاز اللوحي أو أي جھاز إلكتروني آخر. 
 

یتم تأدیب الطالب الذین ینخرطون في سلوكیات تشكل تنمر و/أو   
تنمر إلكتروني و/أو تحرش و/أو تخویف و/أو یوجھون اتھامات  
كاذبة و/أو یقومون بأفعال انتقامیة وثأریة تتعلق بالتنمر أو التنمر  

 اإللكتروني، أو التحرش، أو التخویف. 
 

و التحرش أو الترھیب  اإلبالغ عن التنمر أو التنمر عبر اإلنترنت أ
 في الفصل االفتراضي

ویمكن للطالب اإلبالغ عن التنمر، أو التنمر اإللكتروني، أو  
التحرش، أو التخویف من دون الخوف من العواقب الضارة. 
یجب على الطالب الذي یكون ھدفاً أو شاھداً على التنمر، أو  

لحادثة التنمر اإللكتروني، أو التحرش، أو الترھیب اإلبالغ عن ا
نموذج  إلى أحد موظفي اإلنترنت أو اإلبالغ عن الحادثة باستخدام

.  عن التنمر أو التحرش أو الترھیب اإلبالغ
http://www.bcps.org/system/policies_rules/FO

5580A.RMS_EXHIBITS/5000SERIES/FORM
pdf   یحتاج المعلمون الذین یشھدون على التنمر أو یتلقون

 معلومات حول التنمر إلى إكمال تقریر. 
 

نماذج اإلبالغ عن التنمر، أو التحرش، أو  ویمكن أیضاً إرسال 
إلى مسؤول المدرسة عبر البرید اإللكتروني من الطالب أو   الترھیب

 ولي األمر أو الوصي أو أي شخص آخر نیابة عن الطالب.  
 

 عن التنمر أو نموذج اإلبالغیمكن تنزیل النسخة الورقیة من 
من موقع الویب للمدارس الحكومیة في مقاطعة  التحرش، أو الترھیب

 بالتیمور. ویجب تسلیم النماذج المكتملة إلى مدیر المدرسة أو نائبھ.
 

 قواعد لباس الطالب 
 

قد تؤدي المشاركة في الدراسة عبر اإلنترنت من المنزل إلى جعل 
.  على بعض الطالب أقل رسمیة فیما یتعلق بزیھم وطریقة لباسھم

الرغم من أنھ ال یُتوقع من الطالب ارتداء مالبس كما لو كانوا یغادرون 
منازلھم لاللتحاق بالمدرسة، إال أنھ ال یزال یتعین علیھم ارتداء مالبس 

 مناسبة لبیئة المدرسة.
 

 قواعد لباس الطالب -مسؤولیة المظھر 
تساعدھم على في الفصل االفتراضي، یُتوقع من الطالب ارتداء مالبس 

التعلم.  یتطلب تحقیق ھذا التوقع أن یرتدي الطالب مالبس مناسبة. 
یجب على المدرسین عدم مناقشة المالبس التي ال یمكنھم رؤیتھا. یجب 

 على الطالب تجنب ارتداء المالبس بطریقة: 
 

تصف رسائل بذیئة أو مبتذلة أو فاضحة أو  .1
مھینة صراحة أو عنیفة أو جنسیة صریحة أو 

تشكل مرجعاً لعناصر غیر قانونیة بشكل عام أو  
 خاص للطالب تحت السن القانونیة.

تدعم استخدام التبغ أو المخدرات أو الكحول أو أي  .2
 منتجات أخرى غیر قانونیة أو ضارة.

 تحتوي على رسائل إلیحاءات جنسیة؛ .3
 تصف االنتماء لعصابة. .4
تسبب أو یحتمل أن تتسبب في تعطل جوھري أو مادي  .5

طة المدرسة أو العملیة المنظمة واآلمنة للمدرسة ألنش
 أو في األنشطة التي ترعاھا المدرسة.

تحتوي على مصطلحات وقحة أو غیر محترمة أو فظة  .6
 تتعارض مع الحوار والسلوك المدني.

تحتوي على لغة و/أو تعرض صوراً أو رموزاً أو مواد  .7
أو عناصر أخرى تروج للكراھیة أو العنف العنصري أو 

ثني، أو الترھیب أو المضایقة، على سبیل المثال ال اإل
الحصر، الصلیب المعقوف، وعلم الكونفدرالیة،  

 واألنشوطات. 
 

 الروتین الصحي أثناء التعلم االفتراضي 
 
أثناء التعلم االفتراضي، یجب على الطالب االنتباه إلى العادات التي  

 الطالب وعائالتھم على:تدعم صحتھم الجسدیة والعاطفیة.  یتم تشجیع 
 

یحسن النشاط البدني الیومي من صحة    الحفاظ على نشاطھم. •
القلب.  كما أنھ یساعد الطالب على التعامل مع التوتر.  المشي 

دقیقة كل یوم یحسن من الصحة الجسدیة والعاطفیة.    30لمدة 
عند الجلوس أمام الكمبیوتر، یجب أن یأخذ الطالب فترات 

https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BZ5QVR6A26D9/$file/RULE%205580_Form%20A_050520_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BZ5QVR6A26D9/$file/RULE%205580_Form%20A_050520_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BZ5QVR6A26D9/$file/RULE%205580_Form%20A_050520_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BZ5QVR6A26D9/$file/RULE%205580_Form%20A_050520_Finalized.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/FORMS_EXHIBITS/5000SERIES/FORM5580A.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/FORMS_EXHIBITS/5000SERIES/FORM5580A.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/FORMS_EXHIBITS/5000SERIES/FORM5580A.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/FORMS_EXHIBITS/5000SERIES/FORM5580A.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/FORMS_EXHIBITS/5000SERIES/FORM5580A.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BZ5QVR6A26D9/$file/RULE%205580_Form%20A_050520_Finalized.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/FORMS_EXHIBITS/5000SERIES/FORM5580A.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/FORMS_EXHIBITS/5000SERIES/FORM5580A.pdf
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مثل الوقوف والتمدد.  سیساعد ذلك على تجنب  -متكررة راحة 
 إجھاد العضالت وتیبسھا.

 
یحتاج الطالب إلى تنمیة   الحدیث مع األصدقاء والعائلة. •

مھاراتھم في العالقات أیضاً.  ویتطلب ھذا تعلم كیفیة التعبیر 
عن أنفسھم وكیفیة اإلنصات.  ویجب أن یجري الطالب 

ئل نصیة فقط) كل یوم مع العائلة محادثات (ولیس إرسال رسا
 أو األصدقاء. 

 
دقیقة كل   20اللعب في الخارج لمدة   الخروج یومیاً، إن أمكن. •

یوم یحمي البصر.  یمكن أن یسبب الكثیر من العمل عن قرب  
 قصر النظر. 

 
عند استخدام سماعات الرأس، یجب أن یتأكد   احم أذنیك. •

مكان.  إذا كان  الطالب من أن مستوى الصوت منخفض قدر اإل
بإمكان األشخاص الواقفین في الجوار سماع األصوات، فھذا 

یعني أن مستوى الصوت مرتفع جداً.  یجب على الطالب الحد 
من الضوضاء في الغرفة التي یتم فیھا التعلم بحیث ال یكون من  

 الضروري رفع مستوى الصوت.
 

ً  ریعتب  الحصول على قدر كاف من النوم.  •   النوم ضروریا
للصحة الجسدیة للطالب.  یفید النوم الجھاز المناعي والحالة 

المزاجیة.  قلة النوم یمكن أن تجعل الفرد سریع االنفعال،  
وتسبب القلق، وتزید من سوء الشعور باالكتئاب.  الصحة 

العاطفیة للطالب.  عندما یتعلق األمر بالنوم، یجب على 
 الطالب القیام بما یلي:

 
 لة للذھاب إلى الفراش.اختر وقتاً كل لی 
    .أطفئ األنوار 
 .اسمح بوقت كاف لالسترخاء قبل الخلود للنوم 
 .أطفئ األجھزة اإللكترونیة 
   تمدد أو تأمل واسمح للعقل والجسم بالبدء في

 التراخي.
 .استیقظ في نفس الوقت كل صباح 
 .خصص وقتاً كافیاً للنوم 

  یحتاج األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین
 ساعة من النوم. 12-9عاماً إلى  12و 6
  یحتاج األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین

ساعات من   10-8عاماً إلى  18و 13
 النوم.
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 الطالب صفحة إقرار كتیب 
 

 یُرجى طباعتھا بشكل واضح. 
 

 اسم الطالب لقب الطالب
  

 مدرس الصف األساسي  الصف المدرسة 
   

 
مثل یستند نجاح نظامنا المدرسي إلى إعالم مجموعات أصحاب الشأن لدینا على كل المستویات والعمل بشكل جماعي لتحقیق األھداف المشتركة.  وی

األھم  وعلیھ فإن الھدف الرئیسي من كتیب الطالب ھذا ھو إبقاء الطالب على اطالع بالسیاسات والقواعد واإلجراءات الطالب مجموعة أصحاب الشأن 
 والتوقعات.

 
  إلبقاء الطالب وأولیاء األمور ومجموعات أصحاب الشأن اآلخرین على اطالع بالتوقعات السلوكیة للطالب داخل المدارس الحكومیة في مقاطعة 

 دد ھذا الكتیب المعلومات الھامة المتعلقة بما یلي: بالتیمور، ح
 

 
 الوقایة 

العواقب المنطقیة 
 االستعادة

 
 
 

 
إعطائي الفرصة ألطرح األسئلة بشأن مدونة قواعد سلوك  لقد استلمت نسخة من دلیل طالب المدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور. تم شرح الدلیل وتم 

ل بتفصیل أكبر.  الطالب والعملیة التأدیبیة ونطاق السلطة ومسؤولیاتي وحقوقي. تم إخطاري إنھ یمكنني االجتماع بمفردي مع مدیري المساعد لمناقشة الدلی
 لیل الطالب بالكامل فیما یتعلق بما یلي:بتوقعي ھذا، أقر أنني أفھم السیاسات واإلجراءات التي تم تحدیدھا في د

 
 مدونة قواعد السلوك المدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور. •
 .3و 2و 1اإلجراءات التأدیبیة بما في ذلك الجرائم التي تندرج في الفئة  •
 نطاق سلطة المسؤولین للتدخل في القضایا التي تؤثر على المدرسة.  •
 وقي بصفتي طالب في المدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور.مسؤولیاتي وحق •

 
 التاریخ توقیع الطالب 

  

 

مع طفلي ونحن على درایة بمدونة قواعد السلوك للطالب واإلجراءات التأدیبیة ونطاق سلطة النظام ومسؤولیات   2022-2021دلیل الطالب قمت بمناقشة 
وحقوق الطالب. 

 
 التاریخ توقیع ولي األمر

  

أو حتى یتم استبدالھ بنموذج جدید لإلقرار. 2022سبتمبر،  30ھذا النموذج الموقع ساري حتى 
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 قانون الوالیات المتحدة  
 ، قانون حقوق الطبع والنشر وما یلیھا 106من قانون الوالیات المتحدة فقرة  17مادة 
 ون خصوصیة المراسالت اإللكترونیةقان، 2522إلى  2510من قانون الوالیات المتحدة فقرة من  18مادة 
 1973من قانون إعادة التأھیل لعام  508د قسم 794من قانون الوالیات المتحدة فقرة  20مادة 

، العنوان التاسع لتعدیالت التعلیم لعام وما یلیھا 1681من قانون الوالیات المتحدة فقرة  20مادة  
1972 

 قانون حقوق وخصوصیة تعلیم األسرة ز،  1232من قانون الوالیات المتحدة فقرة  20مادة 
 تعدیل حمایة حقوق الطالب ، 1232من قانون الوالیات المتحدة فقرة  20مادة  

 قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة، وما یلیھا 1400من قانون الوالیات المتحدة فقرة  20مادة 
قانون المدارس والمجتمعات اآلمنة  ، وما یلیھا 7101من قانون الوالیات المتحدة فقرة  20مادة  

 والخالیة من المخدرات
 قانون مدارس خالیة من األسلحة، 7151من قانون الوالیات المتحدة فقرة  20مادة 
 وصول القائمین على التجنید بالقوات المسلحة للطالب ولمعلومات توظیف الطالب ، 7908من قانون الوالیات المتحدة فقرة  20مادة 
 من قانون إعادة التأھیل 504قسم ، 794من قانون الوالیات المتحدة فقرة  20مادة 
 ن عمل خالي من المخدراتقانون مكا ، وما یلیھا 8104من قانون الوالیات المتحدة فقرة  20مادة 
 قانون حمایة األطفال على اإلنترنت(ح)، 254من قانون الوالیات المتحدة فقرة  20مادة 

 مدونة قواعد والیة ماریلند المشروحة
 سوء استخدام البرید اإللكتروني، 805-3القانون الجنائي فقرة 
 راتتعیین مناطق مدارس خالیة من المخد، 124-4القانون الجنائي فقرة 
 المواد الخطرة خاضعة للرقابة وأدویة بوصفة طبیة ومواد أخرىوما یلیھا،  101-5القانون الجنائي فقرة 
 توزیع منتجات التبغ للقصر ، 107-10القانون الجنائي فقرة 
  حیازة منتجات تبغ من قبل قصر، واستخدام ھویات مزیفة، 108-10القانون الجنائي فقرة 
 بیع أو عرض عنصر بذيء للقصر ، 203-11القانون الجنائي فقرة 

 الوصول للقائمین على التجنید العسكري، 111-7قانون التعلیم فقرة 
 حضور وانضباط الطالب ، 311إلى  301-7قانون التعلیم فقرة 
 صحة وسالمة الطالب، 435إلى  401-7قانون التعلیم فقرة 

 أمن المدرسة، 104إلى   101-26قانون التعلیم الفقرة 
 سجالت الطالب، 313-4اللوائح العامة فقرة 
 قانون نظافة الھواء الداخلي ، 511إلى   501-24الصحة العامة فقرة 

 مدونة لوائح والیة ماریلند
 ، السالمة المدرسیة01.04.03أ.13
 بیئة مدرسیة خالیة من التبغ، 02.04أ.13
ً توفیر التعلیم العام المالئم مجان، 05.01أ.13  ا
 إدارة الخدمات للطالب ذوي اإلعاقة، 05.02أ.13
 الطالب، 08أ.13

 قواعد والیة بالتیمور
 مواد الكانابینوید االصطناعیة، 118-1-17أحكام وجرائم متنوعة مادة 

 راجع موقع الویب الخاص بمدارس مقاطعة بالتیمور العامة) ( سیاسات مجلس التعلیم وقواعد المشرف
 المساواة ، 0100سیاسة رقم 

 زوار المدارس والمكاتب، 1240سیاسة وقاعدة رقم 
 التعویض المالي عن األعمال التخریبیة، 3532سیاسة وقاعدة رقم 

 الحضور اإللزامي ، 5100سیاسة رقم 
 الترویج واالحتفاظ ، 5200سیاسة وقاعدة رقم 
 مدونة قواعد سلوك الطالب، 5500سیاسة وقاعدة رقم 
 قواعد سلوك الطالب ، 5550سیاسة وقاعدة رقم 
 استخدام الطالب ألجھزة االتصال اإللكترونیة الشخصیة ، 5552سیاسة وقاعدة رقم 
 التعلیق والفصل، 5560سیاسة وقاعدة رقم 
 األبحاث، 5570سیاسة وقاعدة رقم 
 التنمر، أو التنمر اإللكتروني، أو التحرش، أو الترھیب ، 5580سیاسة وقاعدة رقم 
 مسؤولیات وحقوق الطالب، 5600سیاسة وقاعدة رقم 
 وسائل اإلعالم/الطالب الصحفیون تحت رعایة المدرسة ، 5610سیاسة وقاعدة رقم 
 سیاسة االستخدام المقبول للطالب للتكنولوجیا، 6202سیاسة وقاعدة رقم 
 األنشطة الالمنھجیة، 6702سیاسة وقاعدة رقم 
 الرحالت المیدانیة وبرامج الدراسة األجنبیة، 6800سیاسة وقاعدة رقم 

 متنوع

https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/goto?open&id=BX8RM36B6F45
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لالمتیازالبوصلة:  مسارنا 
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