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 رسالة من قسم المناخ والسالمة بالمدرسة 
  

معلومات محددة تتعلق بالمبادئ التوجيهية التي يتوقع من جميع الطالب    2021-2020( لعام  BCPSمدارس مقاطعة بالتيمور العامة )الطالب بدليل يوفر 
الطالب التوقعات المتعلقة بجميع الطالب من حيث الحضور المنتظم وفي الوقت  دليل االلتزام بها، باإلضافة إلى عواقب خرق هذه المبادئ التوجيهية. ويتناول 

لكات، واللباس المناسب، واستخدام التكنولوجيا، ومنشورات الطالب، وأنشطة الطالب، وسجالت الطالب، والحق في المناسب، واحترام األشخاص والممت
الطالب جيداً وأن يناقشوا دليل أولياء األمور والطالب مراجعة جميع المعلومات الموجودة في  /اآلباء  الطعن، بما في ذلك إجراءات التظلم. ويطلب من 

 ، باإلضافة إلى عواقب خرق المبادئ التوجيهية.المبادئ التوجيهية
 
ويُرجى األخذ   الطالب وأن توقعات سلوك الطالب مفهومة.دليل أولياء األمور التوقيع إلكترونياً على بيان يوضح أنه تم استالم  / اآلباء يطلب من الطالب و 

 يتضمن تغييرات عن اإلصدارات السابقة.الطالب مستند هام يجب مراجعته سنوياً حيث أن دليل في االعتبار أن 
 
 : 2021- 2020الطالب لعام دليل تتضمن التغييرات الجوهرية في  

 استخدام الطالب ألجهزة االتصال اإللكترونية الشخصية. :5552رقم لغة من سياسة مجلس التعليم  •
 استخدام المدرسة للجرائم الواجب اإلبالغ عنها.  :5561رقم وقاعدة  سلوك الطالب  قواعد، 5550مراجعات لقاعدة األشراف رقم  •
 انضباط جديدة تحدد مسؤوليات ومستوى االستجابة استناداً إلى خطورة السلوك.  ةمصفوف •

 حول ما يمكن أن يتم إصداره كاستجابة تأديبية.اآلباء الُمعلمين والمدراء والتي توفر توقعات للطالب و الخطوط العريضة للعواقب التي يقودها •

 وصيف لالستجابات التأديبية التي توفر توضيح للشروط المستخدمة عادة في مناقشة االستجابات التأديبية.ت •

 ملخص ألنواع اإلزالة والمواقع التأديبية حيث يتم عقد جلسات السماع التأديبية.  •

 امة والمهارات ذات الصلة. قسم اجتماعي وعاطفي جديد يحدد الكفاءات االجتماعية والعاطفية بمدارس مقاطعة بالتيمور الع •
 

أولياء األمور  /اآلباء بما في ذلك  المصلحة،عبر جهود تعاونية من مجموعة شاملة من أصحاب   2021-2020الطالب لعام  دليل تم إجراء التغييرات على 
، وعمال الطلبة، واالستشاريين،  واألخصائيين االجتماعيين، والمديرين، واألطباء النفسيين بالمدرسة، والُمعلمينمدارس مقاطعة بالتيمور العامة، والطالب، ب

من نقابات مهنية / اتحادات نقابية   وممثلينالتنفيذيين، المدراء، والمنسقين، واالستشاريين القانونين،  والمديرينسلوك الطالب، ل ماع تسجلسة االومسؤولي 
 مختلفة.
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 المقدمة 
 

تعليمية ( للطالب فرص BCPSتوفر مدارس مقاطعة بالتيمور العامة )
 متنوعة تهدف إلعدادهم للكليات وأماكن العمل والخدمة العسكرية.

على النحو األفضل عندما يكون   ليتنافسوا عالمياً فيتحقق إعداد الطالب 
المدرسة، والطالب،  هناك فهم مشترك بين جميع أعضاء مجتمع 

باء، والمدراء للسياسات واإلجراءات المتعلقة بسلوك  والموظفين، واآل
الطالب هذا ليساعد أصحاب المصلحة في فهم  دليل وتم تقديم  ب.الطال

المتوقع من طالب مدارس مقاطعة بالتيمور العامة فيما يتعلق بحقوقهم 
العامة هو أن  بالتيموروهدف مدارس  ومسؤوليتاهم والعمليات التأديبية.

المعروضة  بشكل كامل في العديد من التجارب التعليمية  يشارك طالب
 آمنة ومنظمة. بطريقة

 
على مستوى المدرسة إجراءاتهم الخاصة لتهيئة بيئة   المديرينيضع 

وتتسق إجراءات سلوك الطالب على مستوى   تعليمية آمنة ومنظمة.
 المدرسة مع مدونة سلوك الطالب لمدارس مقاطعة بالتيمور العامة.

 لمديري( مصدراً DSCSويعد قسم المناخ والسالمة المدرسية )
المدرسة أثناء إعدادهم للخطط الخاصة بالمدرسة لمعالجة سلوك  

   الطالب.
 

يتألف قسم المناخ والسالمة المدرسية من قسمين وعدة مكاتب تدعم  
المدراء في مجاالت سلوك الطالب والتعليم االجتماعي والعاطفي،  

واألطباء ة، ويعزز مستشارو المدرس وسالمة المدرسة، وأمن المباني.
ن االجتماعيين؛ وعمال التالميذ؛ ومديري األمن؛  النفسيين، واألخصائيي

النجاح األكاديمي والصحة العاطفية للطالب   ،ومسؤولي موارد المدرسة
الكاملة  إمكانيتهمعبر المساعدة في وضع شروط يمكن للطالب تحقيق 

 سية ويتم تحديد جهود موظفي قسم المناخ والسالمة المدر من خاللها.
 
 
 

وقد تم  الوقاية والعواقب المنطقية واالستعادة. عبر ثالثة مواضيع شاملة:
 والمدراء والُمعلميناآلباء الطالب هذا كمصدر للطالب ودليل تنظيم 

 ليسلط الضوء على هذا اإلطار. 
 

، وهي معلومات  الوقايةالطالب هذا على دليل يركز الجزء األول من 
والحفاظ   إيجابيةاقية لتهيئة بيئة تعليم يمكن استخدامها بطريقة استب

ويمكن العثور هنا على معلومات تتعلق ببناء الشخصية،   عليها.
)االنضباط الواعي(، والتدخالت  ®Conscious Disciplineو

، وحقوق الطالب ومسؤولياتهم،  (PBISالسلوكية اإليجابية والدعم )
  والسياسات السلوكية.

 
العواقب على معلومات حول دليل هذا اليحتوي الجزء الثاني من 

ويحتوي أيضاً   لخرق مدونة سلوك الطالب للنظام المدرسي.  المنطقية
على معلومات حول السلوك التخريبي والعملية التأديبية، وعملية تقديم  

 الطعن. 
 

أو نقل الطالب مرة أخرى  باالستعادةدليل يتعلق الجزء الثالث من هذا ال
وتم إدراج أمثلة في هذا   إلى مجتمع المدرسة بعد حدوث مخالفة تأديبية.

القسم حول الممارسات اإلصالحية التي يمكن استخدامها لدعم عملية  
بطريقة   ولكن يجب استخدام بعض الممارسات اإلصالحية االنتقال.

 إيجابي. دراسي استباقية لبناء مجتمع صف
 

على اإلخطارات المطلوبة مثل تلك  دليل جزء الرابع من هذا اليحتوي ال
المتعلقة بخصوصية وسرية المعلومات الشخصية للطالب، وفحص  

ويسلط  السجالت المدرسية، واستخدام التكنولوجيا، وغيرها الكثير.
على بعض السياسات التي تستند إليها  دليل الجزء األخير من هذا ال

وهناك   بمدارس مقاطعة بالتيمور العامة.مدونة قواعد سلوك الطالب 
مراجع محددة للسياسات المنظمة للتنمر و/ أو التحرش و/ أو الترهيب؛  

العصابات؛ واستخدام التبغ في ممتلكات  بوالتورط في أنشطة تتعلق 
ذات وصفة طبية أمن دون وصفة النظام المدرسي؛ وحيازة عقاقير 

 طبية. 
 

ويفيد  توقيعها. اآلباء إقرار يتوقع من الطالب وبصفحة دليل ينتهي هذا ال
عبر توقيعهم على صفحة اإلقرار هذه بفهمهم الكامل  اآلباء الطالب و

دليل  لسياسات وإجراءات مدارس مقاطعة بالتيمور العامة المحددة في 
بحرص وإبقائه متاحاً بسهولة كأداة  دليل ويجب قراءة هذا ال الطالب هذا

 مرجعية قيمة.

 لطة نطاق الس
 

الطالب هذا على جميع الطالب  دليل تنطبق قواعد السلوك المحددة في 
كما تنطبق مدونة قواعد   المسجلين في مدارس مقاطعة بالتيمور العامة.

 السلوك على جميع المواقف التي يشارك بها طالب، وتشمل: 
 

جميع األنشطة التي ترعاها المدرسة على ممتلكات مملوكة أو   .1
المجلس أو تعقد خارج أراضي المدرسة، على  مؤجرة من قبل 

سبيل المثال ال الحصر: الرحالت الميدانية أو األنشطة  
 الالمنهجية أو المناسبات االجتماعية. 

 السفر على حافالت المدرسة أو أي وسائل نقل رسمية أخرى.  .2
أو خارج  مقرهاالمشكالت المتعلقة بالمدرسة سواء كان في  .3

وك تخريبي على أراضي بسبب سلتحدث والتي  مقرها
 المدرسة.

 

عليه، قد   وبناء
يخضع الطالب الستجابات تأديبية عندما يرتكب أو ترتكب فعل أو أفعال  

ري أنها تمثل تهديداً أو خطراً على  بعيداً عن المدرسة وممتلكاتها ويُ 
أو ممتلكات المدرسة؛ و/ أو فعل أو   الموظفينسالمة الطالب األخرين أو 

 ل برنامج التدريس في المدرسة بشكل منتظم.أفعال تمنع إيصا
 

الطالب هذا هو توفير معلومات للطالب تساعدهم في دليل أن الهدف من 
 منع االختراقات لمدونة قواعد سلوك النظام المدرسي.
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 الوقاية
تتعلق الوقاية بالمعالجة االستباقية لسلوك الطالب عوضاً عن االستجابة  

تدعم مدارس مقاطعة بالتيمور العامة في  تفاعلية.لسوء السلوك بطريقة 
هج تستند إلى البحث لتعزيز سلوك الطالب  مجال الوقاية استخدام ثالثة نُ 

)االنضباط   ®Conscious Disciplineبناء الشخصية، و اإليجابي:
وتعد هذه ثالثة   (.PBISالواعي(، والتدخالت السلوكية اإليجابية والدعم )

هج المصممة لمنع سوء السلوك عبر تعزيز عديد من النُ هج فقط من بين النُ 
 السلوك اإليجابي.

 

 بناء الشخصية
أن تطوير الشخصية عنصر هام من نهج النظام الموسع لمدارس  

مقاطعة بالتيمور العامة لتوفير بيئات آمنة وحصرية ومحترمة ومواتية  
إن   الجيدة. ويتوقع من جميع الطالب تقديم نمذجة للشخصية  للتعلم.

رؤية أمثلة ملموسة للشخصية الجيدة هو أداة قوية لتطوير السلوك  
اإليجابي وترسيخه في المدارس. ويساهم الطالب الذين يظهرون  
شخصية جيدة في األمن واالنضباط العام للمدرسة؛ ويعزز إنجاز  
سياسة الطالب؛ ويرفع من معنويات الطالب والموظفين )مجلس التعليم  

 لمشرف(.من قواعد ا  5510رقم قاعدة و 5510رقم 
 

 بالتيمور العامة:وفيما يلي أهداف الشخصية بمدارس مقاطعة 
 قرارات منطقية.  التخاذتنمية الحكمة والحكم الجيد  .1
 ستند إلى النزاهة واألمانة والكياسة.يتنمية حس العدلة الذي  .2
تنمية وإظهار احترام الذات واحترام اآلخرين واحترام  .3

 الممتلكات. 

إظهار التسامح والتفاهم مع اآلخرين بغض النظر عن  .4
األصل األثني أو اإلعاقة أو  العرق أو نوع الجنس أو 

األصل الوطني أو الديانة أو العقيدة أو الحالة االجتماعية  
االقتصادية أو الحالة االجتماعية أو الحمل أو السجل  
 الشخصي أو التوجه الجنسي أو المعتقدات السياسية. 

 إظهار الرحمة لآلخرين عبر تنمية التعاطف والطيبة والخدمة. .5
ؤولية عبر إظهار ضبط  إظهار االنضباط والمس .6

النفس واالستعداد لالعتراف باألخطاء 
 وتصحيحها. 

تنمية سلوك إيجابي يعكس األمل والحماسة والمرونة  .7
 والتقدير. 

إظهار الفخر بالنفس وباآلخرين عبر بذل قصارى جهده   .8
لنفسه ولعائلته ومدرسته ومجتمعه وباحترام إنجازات 

 اآلخرين.
يمية عبر األمانة والتعبير إظهار النزاهة الشخصية واألكاد .9

بطرق مالئمة والعمل على تحقيق أقصى   المعتقداتعن 
 إمكانات الفرد.

 

Conscious Discipline®  )االنضباط الواعي( 
آمنة ومنظمة ومواتية   بيئةتلتزم مدارس مقاطعة بالتيمور العامة بتوفير 

اإليجابي  يعتقد مديرو مدارس مقاطعة بالتيمور العامة أن السلوك   للتعليم.
 Consciousيعد  في المدارس أمر ضروري لزيادة إنجاز الطالب.

Discipline®   االنضباط الواعي( نهج يستند إلى العقل لتهيئة بيئة(
وبمجرد   بتعليم الطالب الصلة بين العقل / الجسم.  تبدأمدرسية إيجابية 

، أن يقوم الطالب بتنمية الدراية بكيفية تأثير تفكيرهم على تصرفاتهم
إن الهدف األشمل   يتعلم الطالب كيفية تنظيم سلوكهم الخاص. 

هو تعليم الطالب  (نضباط الواعي)اال ®Conscious Disciplineللـ
 ضبط سلوكهم حتى ال يتعرضوا لعواقب تأديبية نتيجة سلوكهم.

 
)االنضباط   ®Conscious Disciplineيركز المكون الثاني من 

فوفقاً   البالغين عند الرد على سوء سلوك الطالب.الواعي( على سلوك 
)االنضباط الواعي( يمتلك  ®Conscious Disciplineلتعاليم 

البالغون مهارات يجب استخدامها لتحويل األحداث السلوكية إلى لحظات  
   يمكن تدريسها:

 
 الرزانة  •
 التشجيع •
 الثقة بالنفس •
 االختيارات •
 الرحمة •
 النية الحسنة •
 العواقب  •

 
)االنضباط الواعي( أن يستخدم   ®Conscious Disciplineتتطلب 

البالغين هذه المهارات واللحظات التي يمكن تدريسها لتعليم الطالب  
فعندما يقوم البالغين   استراتيجيات دائمة للتفاعل اإليجابي مع اآلخرين.

إيجابية مقابل سوء سلوك الطالب يساعد ذلك في إنشاء وتعزيز  ودبرد
 ®Conscious Disciplineيحول  درسية.عالقة عائلية م

)االنضباط الواعي( الصف الدراسي إلى بيئات تتسم بالدفء والرعاية 
 واالحترام المتبادل باعتباره أداه إلدارة السلوك. 

 

 ( PBISالتدخالت السلوكية اإليجابية والدعم ) 
يعتقد مديرو مدارس مقاطعة بالتيمور العامة أنه يجب توضيح التوقعات  

كما يعتقد مديرو مدارس بالتيمور   للسلوك المناسب وتدريسها. الموضحة
العامة أيضاً أنه يجب وضع عواقب سوء السلوك وإدارتها بصورة  

وبأخذ هذه المعتقدات في االعتبار، يقوم مديرو المدارس بنشر   عادلة.
 ت السلوكية في هيئة خطط سلوك إيجابي على مستوى المدرسة.التوقعا

 
يعد األساس الذي تقوم عليه خطط السلوك اإليجابي في العديد من  
المدارس هو فلسفة تستند إلى التدخالت السلوكية اإليجابية والدعم 

(PBIS.)   فبرامج التدخالت السلوكية اإليجابية والدعم مصممة لتكريم
ويصبح الطالب   هم.تأون السلوك اإليجابي ومكافين يجسدالطالب الذ

المكرمين والذين يتم مكافأتهم علناً قدوة للطالب اآلخرين الذين يرغبون 
 في أن يتم تكريمهم ومكافأتهم بنفس الطريقة.

 

 مسؤوليات وحقوق الطالب 
 

فيما يلي قائمة المناطق التي يتحمل الطالب مسؤوليات وحقوق بها.  
سياسة  للشرح الكامل لمسؤوليات وحقوق الطالب، راجع مجلس التعليم 

 . 5600 رقم قاعدةو 5600رقم 

 

 المسؤوليات والحقوق 
 الحضور •

 اإلجراءات التأديبية  •

 اإلجراءات القانونية الواجبة •

 الطعن •

 خصوصية السجالت  •

 تعبير الطالب •

 الطالب للمرافقأنشطة الطالب، حوكمة الطالب، استخدام  •

 البحث عن الممتلكات الشخصية  •

 عدم التمييز  •
 
 

http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5510.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5510.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5510.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5510.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5600.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5600.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5600.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5600.pdf
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 مسؤوليات الطالب 
 

 مسؤولية الحضور 
لمبادئ التوجيهية للحضور لون الطالب مسؤولون عن االمتثال  يك

من    5120رقم قاعدة و 5120 رقم سياسةالمفصلة في مجلس التعليم 
يحضر الطالب المتغيب  و .هموأذوناتالطالب قواعد المشرف لحضور 

يجب تقديم وعن المدرسة مذكرة موقعة من األب لمدير المدرسة. 
  مذكرة الغياب في موعد أقصاه خمسة أيام من عودة الطالب للمدرسة.

مسؤولية طلب الواجبات الفائتة عن كل  اآلباء  تقع على الطالب و/ أو و
لعمل  بمساعدة الطالب على تعويض ا الُمعلمينيقوم  غياب قانوني.

ويتوقع من الطالب تحمل المسؤولية للحفاظ على   للغياب المأذون.
استمرار التعلم بغض النظر عن أسباب الغياب. وفي حال غاب الطالب  

لفترة طويلة بسبب مرض، قد يُطلب بيان توضيحي كتابي من طبيب  
 في موعد أقصاه خمسة أيام من عودة طالب للصف. 

 

 مسؤولية عدم التمييز 
 الطالب مسؤولية احترام حقوق اآلخرين.يتحمل 

 

 مسؤولية حرية الرأي والتعبير 
يتحمل الطالب مسؤولية التحكم في سلوكهم عند ممارسة حقهم في  

حرية التعبير. وال يجوز أن يشكل تعبير الطالب انتهاكاً لحقوق 
 اآلخرين أو أن يعطل إجراءات الصف الدراسي أو المدرسة. 

 
مسؤولية االعتراف بحق اآلخرين في أن يكون لديهم  يتحمل الطالب  

 .مآراء مغايرة آلرائه
 

 الزي الرسمي  -مسؤولية المظهر 
ال تنظم المدارس العامة الزي و/ أو مظهر الطالب إال في حال كان  

الزي و/ أو المظهر يتداخل مع أياً من جوانب العملية التعليمية. توجد  
اليوم الدراسي وخالل األنشطة   المعايير المفصلة لزي الطالب خالل

  5520رقم سياسة األخرى التي ترعاها المدرسة في مجلس التعليم 
 من قواعد المشرف، قاعدة زي الطالب.  5520رقم قاعدة و
 

تهدف قاعدة زي الطالب إلى تحديد معايير مقبولة لزي الطالب خالل  
اليوم الدراسي وخالل األنشطة األخرى التي ترعاها المدرسة من أجل  

للتعليم. وسيرتدي الطالب  مواتيةالحفاظ على بيئة آمنة ومنظمة 
 مالبسهم بطريقة تدعم بيئة تعليم صحية وآمنة. 

 
بالبيئة المدرسية أو تدعم األنشطة  لن يرتدي الطالب مالبس تخل 

غير القانونية أو الضارة أو التي قد تعرض صحة وسالمة الطالب  
أو أي طالب آخر للخطر، والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر 

 ما يلي: 
 

يصف رسائل بذيئة أو مبتذلة أو فاضحة أو مهينة   .1
صراحة أو عنيفة أو جنسية صريحة أو تشكل مرجع 

قانونية بشكل عام أو خاص للطالب  لعناصر غير 
 تحت السن القانونية. 

يدعم استخدام التبغ أو المخدرات أو الكحول أو أي منتجات   .2
 أخرى غير قانونية أو ضارة. 

 يحتوي على رسائل إليحاءات جنسية؛ .3
 يصف االنتماء لعصابة .4

ي  دمل أن تتسبب في تعطل جوهري أو ماتسبب أو يحت .5
أو في  للدارسةألنشطة المدرسة أو العملية المنتظمة واآلمنة 

 األنشطة التي ترعاها المدرسة. 

تحتوي على مصطلحات وقحة أو غير محترمة أو فظة  .6
 تتعارض مع الحوار والسلوك المدني.

 
ال يُسمح بما يلي إال في الحاالت الفردية التي يوافق عليها مدير  

 ارتدائهمالرأس والوجه أال في حالة  أغطيةالمدرسة: حافي القدمين، 
 ألسباب طبية أو كتعبير عن ممارسات ومعتقدات الطالب الدينية.

 

 مسؤولية استخدام الطالب للتكنولوجيا / اإلنترنت 
يتحمل الطالب مسؤولية االستخدام المناسب لتكنولوجيا مدارس مقاطعة 

ي خرق لإلجراءات التأديبية في حال أ ويتعرضوابالتيمور العامة 
(. ويُطلب من الطالب  TAUPلسياسة االستخدام المقبول للتكنولوجيا )

أن يكونوا مواطنين رقميين سالمين وآمنين ومسؤولين عند استخدام  
أجهزة مدارس مقاطعة بالتيمور العامة وشبكاتها واإلنترنت الخاص  

 بها. ويجب أن يوافق الطالب على ما يلي: 
 

 أنا مسؤول عن: 

 
سأكون مهذب واستخدم لغة الئقة في رسائل لغتي.  .1

البريد اإللكتروني الخاصة بي، والمنشورات عبر 
 اإلنترنت والمراسالت الرقمية األخرى.

كيفية معاملتي لآلخرين. لن أقوم بإنشاء أو مشاركة رسائل   .2
مسيئة أو مزعجة أو تنمر أو تشهير أو فظة أو مهينة أو 

 نونية. تدنيس أو تهديد أو تمييز أو غير قا
احترام حقوق الملكية الفكرية لآلخرين. سأطيع  .3

قوانين حقوق النشر. وسأستخدم عمل اآلخرين فقط 
عمل   اسرقولن  باالقتباس واألذن المناسبين.

 اآلخرين.
حساب كمبيوتر معتمد من قبل الطالب وتم إجراء جميع   .4

األنشطة عبر حسابي )حساباتي(. أدرك أن اسم  
لخاصين بي سريان ولن يتم المستخدم وكلمة المرور ا

مشاركتهم مع أي شخص. أدرك أنه من المهم تسجيل  
الخروج من الكمبيوتر في نهاية كل جلسة حتى ال يقوم 

 مستخدم آخر باستخدام كلمة مروري.
استخدامي لشبكة مدارس مقاطعة بالتيمور العامة.  .5

سأستخدم موارد مدارس مقاطعة بالتيمور العامة بشكل  
ستند إلى الكراهية تبالبحث عن صور  مسؤول ولن أقوم

أو مسيئة أو جنسية صريحة أو للغة أو ملفات تنشئ مثل  
أو تدويرها أو  باستردادهاهذه الصور أو الملفات أو أقوم 

 عرضها أو نشرها أو إرسالها أو نقلها أو إتاحتها. 
حماية سالمة شبكة مدارس مقاطعة بالتيمور العامة.  .6

ألمان أو عوامل تصفية لن أحاول تجاوز إعدادات ا
ية للشبكة عبر تثبيت اإلنترنت أو التدخل في أي عمل

رامج أو ألعاب أو برامج أو ملفات أو  أو تنزيل ب
وسائط إلكترونية أو تطبيقات منفردة غير معتمدة عبر  

 اإلنترنت أو من أي مصدر آخر. 
حماية ممتلكات المدرسة. أدرك أن األعمال التخريبية   .7

ى سبيل المثال ال الحصر الوصول  محظورة. وتشمل عل
البرامج أو الملفات أو اإلعدادات على أي   للمعدات أو
تكنولوجيا أو تعديلها أو إتالفها. أدرك   مصدركمبيوتر أو 

ُمعلم  الأنني احتاج إلى تفويض من مدير المدرسة أو 
الستخدام األجهزة اإللكترونية الشخصية أو أجهزة تخزين  

 مدرسة.الذاكرة التي أحضرها لل 
سلوكي على جميع المواقع عبر اإلنترنت. أدرك أن ما   .8

أقوم به على شبكات مواقع التواصل االجتماعي ال  

http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5120.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5120.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5120.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5520.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5520.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5520.pdf
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أن يتدخل مع بيئة التعليم المدرسية أو يؤثر سلباً  يجب
عليها أو يؤدي لتعطلها. سأقوم باستخدام أدوات  
اإلنترنت مثل لوحات النقاش وغرف الدردشة 

 راض التعليمية فقط. والرسائل الفورية لألغ

اتباع سياسات المجلس وقواعد المشرف وإجراءات   .9
المدرسة عند استخدام التكنولوجيا والشبكات الخاصين  

بمدارس مقاطعة بالتيمور العامة وعند النشر العمل  
المدرسي عبر اإلنترنت. أدرك أنه من غير األمن نشر 

أي معلومات شخصية عني أو عن اآلخرين بما في ذلك  
على سبيل المثال ال الحصر عنواني أو رقم هاتفي أو 

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

الب في  اإلنترنت من دون إذن والد الطالب أو إذن الط
 ماً أو أكثر. عا 18حال كان عمر الطالب 

 

يخضع جميع الطالب المستخدمين لسياسة وقواعد االستخدام المقبول  
للتكنولوجيا من الطالب؛ ومدونة قواعد سلوك الطالب؛ وجميع القوانين 

المحلية والقطرية والفيدرالية؛ وإجراءات المدرسة عند استخدام  
التكنولوجيا والشبكات الخاصة بمدارس مقاطعة بالتيمور العامة وخالل  
استخدامهم على وسائل التواصل االجتماعي. وقد يؤدي الخرق لخسارة  

لى تكنولوجيا مدارس مقاطعة بالتيمور العامة و/ أو شبكاتها،  الوصول إ
ويستم   و/ أو التعرض إلجراء تأديبي، و/ أو مقاضاة أو استرداد جنائي.

، قاعدة سلوك  5550 رقم سياسةتأديب الطالب المخالفين وفقاً للمجلس 
 . الطالب

 

 مسؤولية استخدام أجهزة االتصال اإللكترونية الشخصية
في  للتكنولوجيايدرك مجلس التعليم بمقاطعة بالتيمور األهمية المتزايدة 

حياة الطالب والدور المفيد الذي قد تلعبه في تعليم الطالب وتواصله  
من ذلك أن حيازة   باالستخدام المعقول. ويعتقد المجلس على الرغم

واستخدام مثل هذه األجهزة ال يجب أن يتداخل مع التدريس األكاديمي  
 وسالمة الطالب والمناخ اإليجابي للمدرسة.

 
( PECDيجوز للطالب حيازة أجهزة التواصل اإللكترونية الشخصية )

الخاصة بهم في ممتلكات المدرسة وخالل األنشطة التي تنظمها 
يجوز للطالب استخدام أجهزة التواصل اإللكترونية المدرسة، ولكن ال 

( الخاصة بهم حتى نهاية اليوم الدراسي باستثناء ما  PECDالشخصية )
 يلي:

 
عندما يسمح الُمعلم باستخدامها ألغراض تعليمية خالل وقت    .1

 التدريس، في الصف الثالث أو أعلى. 

كترونية  يمكن لطالب المرحلة الثانوية استخدام أجهزة التواصل اإلل  .2
 الشخصية خالل فترات الغذاء الخاصة بالطالب. 

يمكن لطالب المرحلة المتوسطة استخدام أجهزة التواصل   .3
اإللكترونية الشخصية خالل فترات الغذاء الخاصة بالطالب، على  

لكل مدرسة متوسطة بشكل   مدير المدرسةالنحو المبين من قبل 
 مستقل.

 
يخضع الطالب الذين يخالفون هذه السياسة إلى اإلجراءات التأديبية على 

 . 5550 رقم سياسةالالنحو الموضح في 
 
المجلس غير مسؤول عن سرقة أو عطل أو فقدان أو االستخدام غير  

بيانات أي جهاز تواصل إلكتروني شخصي  نفقات المعتمد أو التدمير أو 
يمكن العثور على المزيد من المعلومات بشأن   يجلبه الطالب إلى المدرسة.

استخدام الطالب ألجهزة االتصال اإللكترونية الشخصية في مجلس التعليم  

، استخدام الطالب ألجهزة االتصال اإللكترونية  5552رقم سياسة 
 الشخصية. 

 

 حقوق الطالب

 

 الحق في خصوصية السجالت 
بمدارس  االلتحاقيتم االحتفاظ بسجل واحد لكل طالب من تاريخ 

ويحق للطالب   مقاطعة بالتيمور العامة وحتى الصف الثاني عشر.
فحص سجل الطالب التعليمي ومراجعته بموجب القانون اآلباء و

السجل بسرية، وتصحيح أي  الفيدرالي وقانون الوالية، واالحتفاظ بهذا 
 أخطاء في السجل المدرسي. 

 
يكون مدير المدرسة مسؤوالً عن االحتفاظ بسجل دراسي دقيق وسري 
لكل طالب وأن يعمل بشكل تعاوني في جمع البيانات بطريقة معقولة. 

ويحق لألب أو الطالب المؤهل فحص ومراجعة سجل الطالب. سيمتثل  
المدير إلى طلبات الوصول إلى سجالت الطالب خالل فترة زمنية 

يوماً من استالم الطلب في جميع   45عن تزيد  على أالمعقولة، 
األحوال. ويقوم األب أو الطالب المؤهل بفحص السجل في حضور  

مسؤول من المدرسة. وقد يضم السجل المدرسي على سبيل المثال ال  
 الحصر ما يلي: 

 
 

 بيانات الطالب الشخصية .1
 بيانات حضور الطالب للمدرسة .2

 الصف الثامن األداء السنوي، من الصف التمهيدي إلى  .3
الصف التاسع إلى الصف   السنوي مناألداء المدرسي الثانوي  .4

 الثاني عشر

 اختبار نظام المدارس المكلفة من الدولة والمحلية .5
 السجل التأديبي .6
 الفحص الصحي  .7
 سجل الجرد الصحي  .8
 تاريخ التحصين وشهادة مستوى الرصاص في الدم  .9

 سجل سحب / نقل طالب مقاطعة ماريالند .10
 لة التعليمية على مستوى الواليةنموذج المقاب .11
 المعلومات المطلوبة للطالب ذوي اإلعاقة .12

 

مالم يكن هناك حكم قضائي بعكس ذلك، يمتلك األب الحاضن واألب  
غير الحاضن وصول متساوي للمعلومات المتعلقة بالمدرسة بما في  

 ذلك سجل الطالب. 
 

ال يجوز اإلفصاح عن معلومات من سجل الطالب عبر الهاتف، فيما  
الذين يتلقون "رعاية تحت إشراف  الطالبعدا المدرسة المحول إليها 

الدولة" والتي يُطلب من مدارس مقاطعة بالتيمور العامة اإلفصاح عن  
صف ومستوى الخدمة لها بموجب قانون تعليم األشخاص المعاقين أو  

 . 504القسم 

 
 الحق في القيام بالممارسات الوطنية والدينية 

سيوفر المجلس علم الواليات المتحدة األمريكية ليتم عرضه  -الوطنية 
في موقع كل مدرسة وعلم للعرض في كل فصل دراسي. وستقع على  

المدير كل مدرسة مسؤولية وضع برنامج في بداية كل يوم دراسي  
وسيتم  من تحية العلم.لتقدم الصفوف ممارسات وطنية مناسبة تتض

إعفاء أي طالب أو موظف يرغب في أن يتم إعفاءه من المشاركة في 
ويمكن للطالب الذين يرغبون في اإلعفاء من   هذه الممارسات الوطنية.

المشاركة استخدام أي شكل من أشكال االحتجاج السلمي، في حال كان  
ة هذا االحتجاج ال يشكل تعطل جسيم أو تداخل مادي في أنشط

http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
https://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5552.pdf
https://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5552.pdf
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  المدرسة.
 

يحق للطالب الصالة أو تالوة النصوص الدينية طواعية إلى  - الدينية
الحد الذي ال يؤثر على أنشطة المدرسة المطلوبة من الطالب. ولن  
تكون هناك أي محاوالت لمنع الطالب من االنخراط في الصالة أو  
 قراءة المؤلفات الدينية طوعاً شريطة أال يتداخل مع أنشطة المدرسة

 المطلوبة من الطالب. 

 
 حق الطالب في الحوكمة

يحق للطالب تنظيم نموذج للحوكمة الطالبية مقبول لدى أغلبية الطالب  
الطالب المؤهلين أكاديمياً   لجميعفي المدرسة والترويج له. ويحق 

الطالب. وال   انتخاباتلمناصب وشغلها والتصويت في  للترشحالسعي 
ب العرق أو اللون أو نوع الجنس أو  يجوز اختصار هذه الحقوق ألسبا

األصل األثني أو الحمل أو وضع متعلم اللغة اإلنجليزية، أو اإلعاقة، أو 
األصل القومي، أو الدين، أو الحالة االجتماعية االقتصادية، أو الحالة  

التوجه الجنسي، أو الهوية الجنسانية )بما في ذلك  أو االجتماعية، 
يؤهل الطالب للسعي  وتقدات السياسية. التعبير الجنساني(، أو المع

نقطة للدرجة على   2.0  معدل  للترشح لمناصب وشغلها إذا حصلوا على
األقل وما ال يزيد عن صف واحد راسب أو غير مكتمل أو طبي في 
فترة الوضع العالمات التي تسبق السعي للترشح لمنصب )مناصب( 
وشغله )شغلها(. تحدد بطاقات التقارير للربع األول والثاني والثالث  

 والرابع استمرارية األهلية. 
 

الطالبية والنوادي التي ترعاها المدرسة عقد أنشطة  يجوز للمنظمات 
على ممتلكات المدرسة مع الخضوع لإلجراءات المطلوبة والحصول  

ويجب أن تكون كل من   على الموافقات الالزمة من مدير المدرسة.
 أنشطة المنظمة متاحة لجميع الطالب. 

 
 يكون الطالب مسؤولون عن استخدام مرافق المدرسة بأمان وبطريقة

معقولة ووفقاً لسياسة المجلس وقواعد المشرف وإجراءات نظام 
 المدرسة.

 
 الحق في المشاركة في األنشطة الالمنهجية

 يحق للطالب المشاركة في األنشطة الالمنهجية التي ترعاها المدرسة.
ويحق لمنظمة المدرسة وضع معايير تشمل سلوك العضو وإنجازاته، 

ت صلة بغرض هذه المجموعة شريطة أن تكون هذه المعايير ذا
 وأنشطتها.

 
يجب أن تتم رعاية المنظمات والنوادي الطالبية والموافقة عليها  

 وإقامتها والتخطيط لها واإلشراف عليها من قبل موظفي المدرسة.
ويجب على الطالب المشاركين في المنظمات والنوادي الطالبية اتباع 

في الفرق والمجموعات  وستكون العضوية  مدونة قواعد سلوك الطالب.
رسة يرها من النوادي التي ترعاها المدالمؤدية وموظفي النشر وغ

 متاحة من دون رسوم عضوية للطالب. 

 

 الحق في المشاركة في األلعاب الرياضية المدرسية
يحق للطالب المشاركة في األلعاب الرياضية المدرسية في مرحلة  

من   األدنىويحق للسلطات المدرسية وضع الحد  المدرسة الثانوية.
المشاركة في الرياضات المدرسية والحفاظ  وقواعدمعايير اإلنجاز 

لمدارس مقاطعة  واإلجراءات والمبادئ التوجيهية للوائحعليها وفقاً 
المدرسية وقواعد جمعية   بالرياضاتفيما يتعلق بالتيمور العامة 

 (. MPSSAAالعامة الثانوية )األلعاب الرياضية لمدارس ماريالند 

 
معدل  على في حالة الحصول  الطالب للمشاركة أكاديمياً ال يؤهل 

نقطة للدرجة على األقل وما ال يزيد عن صف واحد راسب أو   2.0
وتتحدد األهلية األكاديمية  غير مكتمل أو طبي في ربع العام السابق.

 سابق.للخريف استناداً إلى درجات الربع الرابع من العام ال 
 

 

 الحق في الملكية الشخصية 
يحق للطالب االحتفاظ بممتلكات شخصية في المدرسة وتخضع  

ي مبنى المدرسة أو في الرحالت  للفحص المعقول للطالب وحيازتهم ف
 تي ترعاها المدرسة.ال
 

لن يمتلك الطالب أي عناصر محظورة بموجب القانون الفيدرالي أو 
سياسات وقواعد مدارس مقاطعة بالتيمور  قانون ولوائح الوالية و/ أو 

طالب على ممتلكات  لويجوز للمسؤول إجراء فحص معقول ل العامة.
المدرسة أو خالل األنشطة التي ترعاها المدرسة، إذا كان لدى  

جريمة  امتالكهالمسؤول اعتقاد معقول بأن الطالب لديه عنصر يشكل 
لفحص في حضور  جنائية بموجب قوانين هذه الوالية. ويجب إجراء ا 

شخص بالغ آخر، ويجب أن يكون هذا الشخص من موظفي مدارس  
 مقاطعة بالتيمور العامة.

إلجراء فحص معقول لطالب  ُمعلم ويجوز أن يقوم المدير بتفويض 
خالل األنشطة التي ترعاها المدرسة، إذا كان لدى الُمعلم اعتقاد  

ئية بموجب جريمة جنا امتالكهمعقول بأن الطالب لديه عنصر يشكل 
قوانين هذه الوالية. ويجب على الُمعلم تلقي تدريباً قبل الفحص. 

من موظفي مدارس آخر )ويجب إجراء الفحص في حضور شخص 
 مقاطعة بالتيمور العامة(.

 
قد يؤدي رفض الطالب للسماح بفحص قانوني إلى إجراء تأديبي وفقاً  

سياسة مدارس مقاطعة   ، قواعد سلوك الطالب.5550رقم لسياسة 
 . 5460 رقم بالتيمور العامة

 

 البحث إخطار بالحق في 
تعد المكاتب والخزائن ومساحات التخزين التي يتم توفيرها للطالب 

ملك لمدارس مقاطعة بالتيمور العامة. ويجوز للمسؤول إجراء بحث في  
مبنى المدرسة المادي وملحقاته بما في ذلك مكاتب الطالب وخزائنهم 

 ومساحات التخزين الخاصة بهم في أي وقت. 

 
 الحق في عدم التمييز 

طالب عدم التعرض للتمييز أو التنمر أو التنمر اإللكتروني أو  يحق لل
 التحرش أو الترهيب. يتحمل الطالب مسؤولية احترام حقوق اآلخرين.

 
 الحق المتعلق بطالب الذين بلغوا سن الرشد 

ال يحق لمجلس التعليم بمقاطعة بالتيمور أو أي من وكاالته أو أي  
مواطنة للبالغين الممنوحة  شخص يعمل نيابة عنه أن يقتصر حقوق ال

( عاماً أو أكثر على النحو  18للطالب الذين بلغوا ثمانية عشر )
ويتم نقل الحقوق الممنوحة   الموضح في قانون ماريالند المشروح.

من قانون   20باء بموجب قانون حماية حقوق الطفل المعدل )المادة لآل
ح( وقانون الحقوق التعليمية العائلية  1232 المتحدة. الفقرةالواليات 

من قانون الواليات المتحدة   20( )المادة FERPAوالخصوصية )
وال يقلص   عاماً. 18و( إلى الطالب عندما يبلغ الطالب 1232الفقرة 

هذا بأي حال من األحوال حق المدير أو أي شخص يفوضه المدير في 
 يتعلق بتعليم الطالب.  حيال أي مشكلة أو سؤال اآلباء  التواصل مع 

 
 الحق في حرية الرأي والتعبير  

يمتلك الطالب الحق في حرية التعبير والدين وحق التجمهر السلمي  
 ولكن قد يحظر التعبير والسلوك التخريبي.

http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5460.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5460.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5460.pdf
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يخضع حق الطالب في التجمهر لسلطات المدرسة في وضع حدود  

 معقولة تتعلق بوقت ومكان وطرق تجمهر الطالب. 
 

الطالب الصحفيين مسؤولية تحديد األخبار واآلراء والسمة   إحدىيتولى 
والمحتوى اإلعالني لوسائل اإلعالم التي ترعاها المدرسة تحت إشراف 

 (. 5610 رقم قاعدةو 5610رقم سياسة مستشار إعالمي للطالب. )
 

يحق للطالب الحصول على نماذج رمزية للتعبير إلى الحد الذي ال  
 يعطل به التعبير الرمزي على أنشطة المدرسة بشكل كبير. 

 
 الحق في الطعن 
 تقديم طعن مالئم كرد في الوقت المناسب. يحق للطالب 

 
 الحق في بيئة تعليمية آمنة 

يلتزم مجلس التعليم بمقاطعة بالتيمور بالتأكد من أن كل طالب يدرس  
ويحظر المجلس أي أعمال تنمر  في بيئة آمنة وسالمة ومواتية للتعليم.

أو تنمر إلكتروني أو تحرش أو ترهيب ألي شخص على ممتلكات  
المجلس أو في األنشطة أو المناسبات التي ترعاها المدرسة أو في 

الحافالت المدرسية أو تلك التي تعطل التشغيل المنتظمة للمدرسة بشكل  
  كبير.

 
يحق للطالب المشاركة في جميع األنشطة المدرسية والفصلية في  

  مسؤولو وسيقومبيئات خالية من التنمر أو التحرش أو الترهيب. 
  5580سياسة المجلس رقم المدرسة بإبالغ الطالب سنوياً عن 

نموذج اإلبالغ عن التنمر أو تاحة وعن إ 5580القاعدة رقم و
وعن إجراءات نظام المدرسة لمواجهة التحرش   التحرش أو الترهيب

الطالب من قبل المسؤولين في بداية دليل الجنسي كجزء من عرض 
المدرسة مسؤولية تثقيف الطالب حول   يمل موظفيتح سي.العام الدرا

التنمر والتنمر اإللكتروني والتحرش والترهيب؛ والتحقيق في حوادث 
اإللكتروني والتحرش والترهيب؛ وإنشاء مبادرات   والتنمرالتنمر 

 ودعم وعواقب لمثل هذه السلوكيات. 
 

 مدونة قواعد السلوك
 

تمتلك مدارس مقاطعة بالتيمور العامة سلطة التدخل في سلوك طالبها  
خارج الحرم المدرسي عندما يكون للسلوك محل السؤال احتمالية 

 أعضاء هيئةالتأثير سلباً على سالمة ورفاه الطالب اآلخرين أو 
  التدريس الكلية أو الموظفين.

  

يخضع الطالب المسجل في لمجلس التعليم، قد  5550وفقاً لسياسة رقم 
مدارس مقاطعة بالتيمور العامة إلى إجراءات إدارية قد تؤدي إلى تغيير 

المستوى التعليمي بسبب السلوكيات الظاهرة خارج مدرسة الطالب  
 وبعيداً عنها. 

 
يتوقع المجلس أن يتجمع جميع طالب مدارس مقاطعة بالتيمور العامة 

الطالب أثناء التواجد في   مسؤولية االلتزام بمدونة قواعد سلوك
 في األنشطة التي ترعاها المدرسة.  المشاركةممتلكات المدرسة وعند 

 
سيقوم جميع طالب مدارس مقاطعة  -مدونة قواعد سلوك الطالب 

 بالتيمور العامة بما يلي: 
 

 الحضور للمدرسة يومياً إال إذا كان هناك سبب قانوني للغياب.  .أ

 التعليمية. المشاركة في العملية  .ب
إحضار العناصر والمواد التي تمت الموافقة عليها   .ج

 فقط للمدرسة والمالئمة لبرامجهم التعليمية.
إظهار سلوك ولغة إيجابية واحترام الحقوق الشخصية والمدنية  .د

 والملكية لآلخرين. 
تحمل مسؤولية أفعالهم والتعلم أثناء االمتثال   .ه

واإلجراءات  لسياسيات المجلس وقواعد المشرف 
 المقررة.

 
 المعايير

تكون مدونة قواعد سلوك الطالب مفعلة في جميع   .أ
األوقات عندما يكون الطالب في ممتلكات المدرسة أو  

عندما يكونوا مشاركين في أنشطة ترعاها المدرسة 
وأثناء نقلهم إلى ومن المدرسة أو األنشطة والمناسبات  

 التي ترعاها المدرسة.
ي يخرق مدونة قواعد سلوك الطالب  قد يخضع الطالب الذ .ب

،  5550لسياسة المجلس رقم إلى إجراءات تأديبية وفقاً 
 . قواعد سلوك الطالب

يجب على كل مدرسة تطوير وتنفيذ برنامج متكامل لبناء   .ج
ة المهارات االجتماعية وإدارة السلوك  الشخصية وتنمي

وبناء العالقات للرد بشكل فعال على السلوكيات التمنع  
الطالب من التعلم وتعوق اآلخرين عن التعلم دون  

ضرورة. وفي كل حالة يعمل الموظفين على مساعدة  
الطالب على التصرف بشكل مالئم، سيتم التركيز على 

 والقواعد.مساعدة الطالب على تعلم ضبط النفس 

 

 

 

 التدخالت والدعم
 

 الفئة األولى جرائمهالتدخالت والدعم لمنع 
مدرج أدناه التدخالت والدعم الذي يمكن ألعضاء هيئة التدريس  

استخدامه لمنع الطالب من ارتكاب جرائم تندرج تحت الفئة األولى أو 
 التدخل قبل تصعيد السلوكيات. 

 

 للوقاية التدخالت والدعم المقترح 

 جرائم الفئة األولى:  
 

 استخدام التحكم في التقارب إلبقاء الطالب في مهامهم.  .أ
 التصحيح المسبق لسلوك الطالب الفردي. .ب
 استخدام التلميحات / اإلشارات غير اللفظية.  .ج

 عقد اجتماع داخل الفصل الدراسي مع الطالب.  .د
  واختصاصهاتحديد األسباب الجذرية لسوء سلوك الطالب  .ه

 واالستجابة لها بشكل مالئم. 

 تدريس سلوكيات االستبدال اإليجابية وممارستها وتعزيزها. .و
 تقديم مهمة عمل خاصة مثل خدمة للمدرسة، بحث، ما إلى ذلك.  .ز
  ،توفير فترات راحة للحركة بين األنشطة منخفضة النشاط للطالب .ح

 حسب االقتضاء. 

استخدام كرسي التفكير، أو كرسي الوقت المستقطع، أو منطقة  .ط
 التأمل في الفصل الدراسي.

 أن يطلب من الطالب إكمال كتابة تأمل / اعتذار عن سوء السلوك.  . ي

 توفير خيارات ألنشطة التعليم والسلوك.  .ك

http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5610.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5610.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5610.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5580.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5580.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5580.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5580.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5580.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5580.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/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
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سلوك الطالب، و/ أو تقارير التقدم، و/ أو  استراتيجياتاستخدام  .ل
 أوراق نقاط السلوك. عقود السلوك، و/ أو 

استخدام وضع األهداف المقترن باالعتراف بالسلوك المحسن لكل   .م
 طالب.

 تعيين مرافق داعم للطالب. .ن
 التوصية بدعم وساطة نظراء. . س

 التوصية بدعم حل النزاعات.  .ع
 التواصل مع والد الطالب.  .ف
 والطالب. اآلباء عقد اجتماع مع  .ص

 بالوالد(. اإلحالة لالحتجاز )يلزم االتصال  .ق
توفير مجموعة صغيرة للتدريب على بناء الشخصية والمهارات   .ر

 االجتماعية.

 إحالة الطالب إلى موظف خدمات دعم الطالب للحصول على دعم.  . ش
 إعطاء وقت مستقطع للطالب مع إشراف من أحد البالغين  .ت

 (. SSTإحالة الطالب لفريق دعم الطالب ) .ث
تطوير وتنفيذ خطة دعم للطالب المؤهل أو مراجعتها وتنقيحها بما   .خ

المصممة لمساعدة   االستراتيجياتفي ذلك التداخالت أو الدعم أو 
 الطالب على التصرف بطريقة الئقة. 

للطالب المؤهل أو مراجعتها وتنقيحها   504تطوير وتنفيذ خطة  .ذ
 حسب االقتضاء.  ،وتشمل المواءمات السلوكية

، وفي حالة كان الطالب مؤهالً  (FBAيم سلوكي وظيفي )إجراء تقي .ض
 (. BIPيتم تطوير خطة تدخالت سلوكية )

 . مراجعة وتنقيح خطة التدخالت السلوكية الحالية للطالب. ظ
.  أأ(. IEP. إحالة الطالب المؤهل لفريق برنامج التعليم الفردي )غ

 تطوير وتنفيذ برنامج تعليم فردي للطالب المؤهل.
كمساعدات   االستراتيجياتتضمين التدخالت السلوكية أو الدعم أو  أب

حسب   ،وخدمات تكميلية في برنامج التعليم الفردي للطالب
 االقتضاء.

 . المشاركة في االجتماعات التصالحيةأج
 استخدام دائرة تصالحية إلنشاء توقعات شاملة لبيئة التعليم. .أد

 

 ثانية التدخالت والدعم لمنع جرائم الفئة ال
مدرج أدناه التدخالت والدعم الذي يمكن ألعضاء هيئة التدريس  

 استخدامه لمنع الطالب من ارتكاب جرائم تندرج تحت الفئة الثانية. 
 

 التدخالت والدعم المقترح للوقاية من جرائم الفئة الثانية:
 

 الفئة األولى. استخدام التدخالت والدعم المالئمين من  .أ
 االتصال بالوالد )إلزامي(. .ب

 والطالب. اآلباء عقد اجتماع مع  .ج
مطالبة الطالب بإعادة الممتلكات، أو دفع ثمن الممتلكات، أو دفع   .د

تعويض مالي عن األضرار التي لحقت بالممتلكات، أو تعيين  
 للمدرسة. معتمدة لإلشرافالطالب في خدمة خاضعة 

للطالب المؤهل وتشمل المواءمات   504مراجعة وتنقيح خطة  .ه
 للمساعدة في تحسين سلوك الطالب.  ،حسب االقتضاء ،السلوكية

  ، حسب االقتضاء ،مراجعة وتنقيح خطة تدخالت سلوكية للطالب .و
 للمساعدة في تحسين سلوك الطالب. 

  ،حسب االقتضاء ،مراجعة وتنقيح برنامج التعليم الفردي للطالب .ز
 للمساعدة في تحسين سلوك الطالب. 

 عرض قيام الطالب بتنظيف الحرم المدرسي كبديل عن االحتجاز. .ح

استخدام شركاء المجتمع والشركاء بين الوكاالت لتوفير الدعم   .ط
 في تحسين سلوكياته.  لمساعدتهوالموارد للطالب 

تمعي  إحالة طالبان أو أكثر إلى شركاء المجتمع لعقد اجتماع مج . ي

 لحل هذا النزاع. 
إحالة طالب إلى األخصائي االجتماعي بالمدرسة و/ أو أخصائي   .ك

تقويم السلوك و/ أو عامل التالميذ للحصول على دعم في تغيير 
 السلوك. 

إحالة الطالب إلى الشخص الذي ينوب عن المشرف لمراجعة  .ل
 البرنامج.

 . الثالثةالفئة تحذير الطالب من اإلجراءات التأديبية في  .م
 

 التدخالت والدعم لمنع جرائم الفئة الثالثة
 

 التدخالت والدعم المقترح لجرائم الفئة الثالثة: 
 

 الفئات األولى والثانية. استخدام التدخالت والدعم المالئمين من  .أ
 االتصال بالوالد )إلزامي(. .ب
 والطالب. اآلباء عقد اجتماع مطلوب مع  .ج
ارتكاب خرق واضح للقوانين وال يمكن  االتصال بالشرطة في حال  .د

 معالجته عادة عبر مدير المدرسة.
يجب على المسؤولين تطوير وتنفيذ خطة انتقال للطالب عند عودته   .ه

للمدرسة األصلية بعد برنامج مهام بديل بالتعاون مع موظفي 
 البرنامج البديل.
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 االجتماعي والعاطفيكفاءات التعليم 
 

( التعليم االجتماعي والعاطفي على أنه "العملية التي يفهم من خاللها األطفال CASELيُعرف المنتدى التعاوني للتعلم األكاديمي واالجتماعي والعاطفي )
ه، ويقيمون عالقات إيجابية ويحافظوا عليها، ، ويضعوا أهداف إيجابيه ويحققوها، ويشعروا بالتعاطف تجاه اآلخرين ويظهروويديرونهاوالبالغين العواطف 

ويقدم قسم الدعم االجتماعي والعاطفي بمدارس مقاطعة بالتيمور العامة الموجود داخل قسم مناخ وسالمة المدرسة إرشادات   ويتخذوا قرارات مسؤولة."
مقدمة للمدارس على ثالثة مجاالت عامة حيث يتم تعليم الطالب  وتركز اإلرشادات ال ومساعدات المسؤولين لتلبية الرعاية االجتماعية والنفسية للطالب.

 مهارات دائمة تتناسب مع هدف مدارس مقاطعو بالتيمور العامة لتخريج طالب مؤهلين للمرحلة الجامعية والمهنية. 

 

 الوعي
 

هو القدرة على التعرف بدقة   الوعي الذاتي
 وكيفيةعلى عواطف المرء وأفكاره وقيمه 

تأثيرهم على سلوكه؛ والقدرة على تقييم قوة 
المرء وحدوده بدقة، مع شعور راسخ بالثقة 

وتتضمن الكفاءات   والتفاؤل و"نضج".
 المرتبطة بالوعي الذاتي ما يلي:

 

 فهم العواطف •

 إدراك ذاتي دقيق  •

 وةالتعرف على نقاط الق •

 الثقة بالنفس •

 الكفاءة الذاتية •
 

 
هي القدرة على تنظيم عواطف   اإلدارة الذاتية

 -المرء وأفكاره وسلوكه في المواقف المختلفة 
والتصدي للتوتر، والسيطرة على االنفعاالت،  

وتشجيع النفس بفاعلية؛ والقدرة على وضع  
أهداف شخصية وأكاديمية والعمل على  

الكفاءات المرتبطة باإلدارة وتتضمن  تحقيقها.
 الذاتية ما يلي:

 

 السيطرة على االنفعاالت  •

 التصدي للتوتر •

 ضبط النفس  •

 التحفيز الذاتي  •

 وضع األهداف •

 المهارات التنظيمية •
 
 
 

 العالقات
 

هو القدرة على إنشاء عالقات   بناء العالقات
شخصية صحية ومجزية مع أشخاص  

ومجموعات مختلفة والحفاظ عليها؛ والقدرة 
على التواصل بوضوح واالستماع بشكل جيد  

والتعاون مع اآلخرين ومقاومة الضغط  
المجتمعي غير الالئق والتفاوض بشأن  

النزاعات بطريقة بناءة وطلب المساعدة  
وتتضمن الكفاءات   ء.عند االقتضا ،وتقديمها

 المرتبطة ببناء العالقات ما يلي: 
 

 التواصل  •

 المشاركة المجتمعية •

 العمل في فريق •
 

هو القدرة على   بناء العالقات االجتماعية
رؤية األمور من منظور اآلخرين والتعاطف  

معهم، بما في ذلك األشخاص من الخلفيات  
والثقافات المختلفة؛ والقدرة على فهم القواعد  

تماعية واألخالقية للسلوك والتعرف على  االج
  موارد العائلة والمدرسة والمجتمع ودعمها.

وتتضمن الكفاءات المرتبطة بالعالقات  
 الجماعية ما يلي: 

 

 تبني المنظور  •

 الرحمة •

 تقدير االختالف •

 احترام اآلخرين •
 
 
 
 
 

 اتخاذ القرار
 

هو القدرة على اتخاذ   اتخاذ قرارات مسؤولة
خيارات بناءة بشأن السلوك الشخصي  

والتداخالت االجتماعية استناداً إلى المعايير 
األخالقية ومخاوف السالمة والقواعد  

االجتماعية؛ والتقييم الواقعي لعواقب األفعال  
 النفس واآلخرين. ةالمختلفة ومراعة رفاه

تتضمن الكفاءات المرتبطة باتخاذ القرارات 
 سؤولة ما يلي: الم
 

 تحديد المشاكل  •

 تحليل الوضع  •

 حل المشاكل  •

 التقييم  •

 التجسيد •

 المسؤولية األخالقية •
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 مهارات التعليم االجتماعي والعاطفي 
والعاطفية للطالب أدناه بسلوكيات مالئمة تم تحديد المهارات التي يرى مدرسي ومدراء مدارس مقاطعة بالتيمور العامة أنها أساسية للصحة االجتماعية 

 وتم تصميم المخطط أدناه ليكون مرجع للطالب الذين قد يكونوا غير متأكدين من كيفية تعزيز نموهم االجتماعي والعاطفي ورفاههم.  للطالب.
 

 إجراءات العاطفة االجتماعية المالئمة للطالب 

 يجب أن أتذكر: عندما يتعلق األمر بـ...

 المشاعر / العواطف

 أن أكون على دراية بمشاعري وأعطي نفسي اإلذن بالشعور بالطريقة التي أشعر بها.  •
 أن أسمح لنفسي "بوقت االنتظار" قبل االستجابة لموقف حتى ال استجيب بطريقة عاطفية.  •
 أن أعبر عن مشاعري بطريقة مقبولة.  •
 أن أتحدث حول مشاعري مع صديق أثق به. •
 التحكم في مشاعري وأن التزم بالحقائق عندما أقوم بتوضيح وجهة نظري.أن استمر في  •

 وضع األهداف 

 أن اختار هدف يجعلني شخصاً أفضل وأن أعمل دوماً لتحقيقه. •
 أن أنشئ أهداف مرحلية يمكن تحقيقها على طول الطريق نحو تحقيق أهدافي الشخصية واألكاديمية.  •
 دماً طوال الوقت. أن أنسق أفعالي مع أهدافي حتى أحرز تق •
 أن أستمر في التركيز على هدفي على الرغم من المؤثرات والظروف المحيطة.  •

 

 ن واألشخاص اآلخر

 أن أتخيل نفسي موضع شخص آخر وأشعر بشعوره.  •
 أن أخذ في االعتبار وضع مشاعر الشخص اآلخر قبل مشاعري والتصرف على النحو األفضل لهم.  •
 ها في المواقف المشابهة.لطريقة التي أود أن تتم معاملتي بأن أعامل اآلخرين با •
 أن أواسي وأشجع شخصاً يشعر باإلحباط. •
 أن أرد الصنيع؛ وأقوم بممارسة أعمال إيثارية عشوائية.  •
 

 العالقات

 أن أحترم نفسي واآلخرين. •
 أن أتواصل بهدوء ووضوح.  •
 أن أستمع ألفكار اآلخرين وآرائهم ووجهات نظرهم. •
 أفترض أن الشخص اآلخر قد يكون محق أو قد يكون لديه طريقة أفضل للقيام بشيء ما. أن  •
 أن أكون أمين وصريح مع اآلخرين بشأن مشاعري. •

 

 اتخاذ القرارات 

 أن أتبع القواعد، والقوانين ومدونة قواعد السلوك ونصائح البالغين الذين أثق بهم. •
 أحاول اتخاذه. أن أثقف نفشي في المجال القرار الذي  •
 وسلبيات كل قرار وأزنهم بدقة قبل التصرف. إيجابياتأن أدرج  •
 لى اآلخرين.االعتبار تأثير قراري على نفسي وعأن أخذ في  •
 أن أقوم بمواءمة قراراتي مع أهدافي اإليجابية طويلة وقصيرة المدى. •
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 نموذج موارد وقاية الطالب
 

فيمكن أن يساعد الحصول   الكفاءات والمهارات االجتماعية والعاطفية الطالب في منع حدوث المشكالت األكاديمية والمشاكل مع النظراء.يمكن أن يساعد فهم 
كون  وعلى الرغم من ذلك يجب أن ي على معرفة بالكفاءات والمهارات االجتماعية والعاطفية المرتبطة بكل كفاءة الطالب في فهم أنفسهم بشكل أفضل أيضاً.

ويجب على الطالب استخدام ورقة الموارد هذه لتحديد هؤالء  لدى الطالب أشخاص بالغين يثقوا بهم حتى يلجؤوا لهم للدعم واإلرشاد في حال ظهور مشكلة.
 البالغين. 

 
 موظف الموارد

 
مشكلة حقيقية عبر السعي للحصول على دعم من  عندما تكون لدي مشكلة تتعلق بالدرجات أو السلوك أو كيفية شعوري يمكنني منع األمر من أن يصبح   

 األفراد التاليين الذين أثق بهم:

 وقي ثدائرة مو

 المخاوف الصحية   المخاوف االجتماعية والعاطفية  المخاوف السلوكية  المخاوف األكاديمية  الموارد

   : الُمعلم 
    

 مستشار المدرسة:  
    

 المدير: 
    

 األب / ولي األمر 
    

 المدرب:  
    

 المرشد:  
    

 مستشار الصف:  
    

 الصديق األقرب / الزميل:  
    

 
 

 أرقام هامة للدعم اإلضافي
 
 

 خط المعلومات للمدارس اآلمنة 

1 (833) MD-BSAFE 
 

 الرسائل النصية / البريد اإللكتروني 

hotline@bcps.org 
 

 الخط الساخن ألزمات مقاطعة بالتيمور 

(800) 422-0009 
 
 

 
 

 االنتحار الشبكة الوطنية للوقاية مـن 

 تحدث  - 273 (800)
 

مات االجتماعية  لمقاطعة بالتيمور قسم الخد لإلبالغالخط الساخن 
 وخدمات المشردين 

(410) 887-TIME
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 المنطقيةالعواقب 
 

إن مكتب برنامج الطالب التفاعلي، هو مكتب داخل مكتب مناخ المدرسة، 
وهو فرع لمدارس مقاطعة بالتيمور العامة مسؤول عن التحقيق في 

وحالياً هناك   القضايا التأديبية والبت فيها نيابة عن مشرف المدارس.
االستماع  أربعة أشخاص مفوضين من قبل المشرف ليقموا بعقد جلسات  

للطالب وإصدار القرارات بشأن العزل التأديبي الموصي به والذي يزيد 
ويقوم مسؤولي االستماع لسلوك الطالب، كما   ( أيام.10عن عشرة )

اً إلى المبادئ  العزل التأديبي الموصي به استناد يطلقوا عليهم، بإدارة
(  COMARماريالند )التوجيهية المنصوص عليها في لوائح قانون والية 

 . 08.01.11.أ13رقم 
 

يمثل خرق مدونة قواعد السلوك لنظام المدرسة أمراً مركزياً لجلسات  
وعندما يتم عرض السلوكيات التي خرقت مدونة قواعد   االستماع التأديبية.

ويتمتع المدراء بسلطة   .التأديبيةالسلوك، يخضع الطالب لإلجراءات 
قية لالستجابة إلى خرق مدونة قواعد تقديرية لتطبيق العواقب المنط

 السلوك. 
 

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

والتي تتداخل مع السلوك المنظم لألنشطة أو اإلدارة أو صفوف  
المدرسة أو األنشطة التي ترعاها المدرسة أو الطالب خالل انتقالهم  

 و األنشطة التي ترعاها المدرسة.إلى ومن المدرسة أ
 

رقم قاعدة و 5550 رقم سياسةجرائم الفئة األولى )مجلس التعليم 
 من قواعد المشرف، قواعد سلوك الطالب( مدرجة أدناه.  5550

 

 الحرق عمداً / الحرائق / المتفجرات 

 حيازة و/ أو إشعال أعواد الثقاب أو الوالعات  .أ

 البرنامج التعليمي( )عندما ال تكون جزء من 
 

 الشجاراالعتداء / التهديد / 

 الشجار .ب
 

 الحضور )في حالة التعليق داخل المدرسة فقط(
 مغادرة أراضي المدرسة من دون إذن  .ج
 التأخير غير المبرر )الصف / الصفوف(  .د

 التأخير غير المبرر )اليوم الدراسي(  .ه
 الغياب غير المبرر أو التسرب من المدرسة )صف / صفوف( .و

 الغياب غير المبرر أو التسرب من المدرسة )يوم دراسي(  .ز
 

 المواد الخطرة

خرق عدم وجود وصفة طبية )حيازة أدوية من دون وصفة   .ح
 طبية( 

استخدام و/ أو حيازة التبغ أو أوراق لف السجائر أو   .ط
 السجائر اإللكترونية أو أي منتجات تبغ أخرى. 

 
 عدم االحترام / التمرد

لى سبيل المثال ال الحصر عدم إبالغ  عدم اتباع التعليمات ع . ي
 المكتب عندما يطلب موظفو المدرسة ذلك. 

اإللكترونية المزعجة  االتصاالتالتحرش )بما في ذلك  .ك
للطالب أو الموظفين؛ والتعليقات المستمرة أو تمرير 

مالحظات غير رسمية لفرد آخر ال يرغب في سماعها أو  
 تلقيها( 

 لوائح المدرسةرفض التعاون مع قواعد و/ أو  .ل
 رفض التعاون مع لوائح النقل المدرسي .م
 رفض القيام بالعمل المسند .ن

 رفض تنفيذ االحتجاز . س
 استخدام لغة أو إيماءات بذيئة أو مسيئة .ع

 
 الصحة الشخصية

ليهدد صحة   عندما يستخدم طالب حالته الصحية عن قصد .ف
 اآلخرين

 
 أخرى

األكاديمية )الغش في االختبارات، أو نسخ أوراق   األمانةعدم  .ص
 أو تزوير إمضاء الُمعلم و/ أو األب / ولي األمر(االمتحان، 

 المقامرة .ق

البيع أو التوزيع غير المصرح به داخل المدرسة لعناصر   .ر
أو سلع أو خدمات غير مرتبطة بأي شكل من األشكال  
ة  بعمليات المدرسة )على سبيل المثال بيع مقامرات كر

 القدم( 
استخدام أجهزة إلكترونية لغير األغراض التعليمية خالل   . ش

أوقات التعليم العادية. وينطبق حظر األجهزة اإللكترونية  
لغير األغراض التعليمية أيضاً على االنتقال بالحافالت إلى  
ومن المدرسة وخالل المشاركة في األنشطة أو المناسبات  

 التي ترعاها المدرسة.

 

 الفئة الثانيةجرائم 
أمثلة على الجرائم التي قد تؤدي إلى التعليق أو االنتداب إلى برنامج  

، قواعد سلوك  5550 رقم سياسةتعليمي بديل أو الفصل )مجلس التعليم 
 (.الطالب

 

أن جرائم الفئة الثانية تعد أفعال أكثر خطورة لسوء السلوك على  
النحو المحدد من مديري المدرسة والتي تتداخل مع السلوك المنظم  

أو اإلدارة أو صفوف المدرسة أو األنشطة التي ترعاها لألنشطة 
المدرسة أو الطالب خالل انتقالهم إلى ومن المدرسة أو األنشطة 

 التي ترعاها المدرسة.
 

رقم قاعدة و 5550 رقم سياسةجرائم الفئة الثانية )مجلس التعليم 
   من قواعد المشرف، قواعد سلوك الطالب( مدرجة أدناه. 5550

 
    الحرق عمداً / الحرائق / المتفجرات 

 إنذار الحريق / اإلبالغ عن حريق كاذب .أ
حيازة مواد أو أجهزة حارقة أو متفجرة، بما في ذلك الذخيرة   .ب

 الحية )األلعاب النارية أو أكثر(
 

 الشجاراالعتداء / التهديد / 

طالب آخر عبر التهديد  االبتزاز أو أخذ المال أو الممتلكات من  .ج
 أو التخويف والترويع 

 ( البدنية على طالباالعتداءات) االعتداء .د
 )التهديدات( لشخص )أشخاص( التهديد  .ه

 
 المواد الخطرة

توزيع مواد غير خاضعة للرقابة أو محاولة توزيعها أو حيازتها  .و

http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/Policies_rules/rules/5000Series/RULE5550.pdf
http://www.bcps.org/system/Policies_rules/rules/5000Series/RULE5550.pdf
http://www.bcps.org/system/Policies_rules/rules/5000Series/RULE5550.pdf
http://www.bcps.org/system/Policies_rules/rules/5000Series/RULE5550.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/Policies_rules/rules/5000Series/RULE5550.pdf
http://www.bcps.org/system/Policies_rules/rules/5000Series/RULE5550.pdf
http://www.bcps.org/system/Policies_rules/rules/5000Series/RULE5550.pdf
http://www.bcps.org/system/Policies_rules/rules/5000Series/RULE5550.pdf
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بنية توزيعها واعتبارها مادة خطرة خاضعة للرقابة أو أي  
 أدوية ومواد اصطناعية 

خرق عدم وجود وصفة طبية )إساءة استخدام األدوية التي ال   .ز
لك عدم تناول األدوية تحتاج إلى وصفة طبية(، بما في ذ

 الموصوفة من قبل ممرضة المدرسة أو الموظف المفوض 
حيازة أو استخدام أو توزيع أدوات المخدرات أو األدوية  .ح

 والمواد االصطناعية
 خرق األدوية الموصوفة )حيازة أدوية موصوفة(  .ط
شراء مواد غير خاضعة للرقابة باعتبارها مواد خطرة خاضعة   . ي

 للرقابة 
حيازة منتجات التبغ أو األجهزة المتعلقة بالتبغ   استخدام و/ أو .ك

أو منتجات محاكاة التبغ أو أوراق لف السجائر أو السجائر  
 اإللكترونية )جريمة مكررة( 

 

 عدم االحترام / التمرد
جريمة من   الرتكابالتآمر أو التخطيط بين شخصين أو أكثر  .ل

 الفئة الثالثة 
برنامج المدرسة الطبيعي سلوك تدميري ينتج عنه تداخل في  .م

 بما في ذلك جرائم مكررة من الفئة األولى أو الثانية
 التنمر أو التنمر اإللكتروني أو التحرش أو التخويف ألي سبب  .ن

 التداخل في حقوق طالب آخر لحضور المدرسة أو الصفوف . س
 المشاركة في و/ أو التحريض على تخريب المدرسة .ع

 
 الجنسية  الجرائم

 المالئم ذو الطبيعة الجنسيةالسلوك غير  .ف
 التعرض غير الالئق  .ص

 
 األسلحة

 حيازة سالح من أي نوع  .ق
 حيازة سكين مطواة  .ر

 

 أخرى
و/ أو تخريب ممتلكات المدرسة أو الممتلكات الشخصية  تدمير . ش

ويشمل هذا استالم ممتلكات مسروقة من   للطالب و/ أو الكلية.
تها وتوزيعها.  طعة بالتيمور العامة وبيعها وحيازمدارس مقا

يُطلب دفع تعويض مالي سواء كان مالياً أو مشروع عمل في  
 المدرسة

 تبديل األموال ألغراض غير قانونية  .ت
 المخاطرة المتهورة التذ تؤدي إلى إصابة شخص  .ث
 سرقة و/ أو حيازة ممتلكات مسروقة عن علم .خ
 التعدي على ممتلكات الغير .ذ

 ( للطالب TAUPخرق سياسة استخدام المقبول للتكنولوجيا ) .ض
 خرق سياسة العصابات الخاصة بالمجلس  .ظ

 

 جرائم الفئة الثالثة

أمثلة على الجرائم التي قد تؤدي إلى التعليق أو اإليداع في برنامج 
قواعد  ، 5550رقم  سياسةتعليمي بديل أو الفصل )مجلس التعليم 

 (. سلوك الطالب
 

  ويجوز إن جرائم الفئة الثالثة هي أفعال سوء السلوك األكثر خطورة.
تعليق الطالب الذين يرتكبون هذه الجرائم من قبل المدرسة و/ أو من  
قبل مسؤول جلسات استماع الطالب مع توصية بتعليق ممتد أو فصل  
أو اإليداع في برنامج بديل. ويجب اإلبالغ عن األفعال سوء السلوك  

الكبيرة لمدير المدرسة فوراً بعد الحادثة وقد تكون نتيجتها عزل الطالب  
 لمدرسة. من ا

 
  رقم قاعدةو 5550 رقم سياسةجرائم الفئة الثالثة )مجلس التعليم  

 من قواعد المشرف، قواعد سلوك الطالب( مدرجة أدناه.  5550
 

 الحرق عمداً / الحرائق / المتفجرات 

 الحرق عمداً  .أ
 التهديد بقنبلة  .ب
في ذلك الذخيرة   تفجير مواد أو أجهزة حارقة أو متفجرة، بما .ج

 الحية )األلعاب النارية أو أكثر(
 

 الشجاراالعتداء / التهديد / 
ضرب موظف يتدخل في مشاجرة أو أي نشاط تخربي آخر   .د

 )متعمد أو غير متعمد( 
 ( البدنية على الموظفين االعتداءات) االعتداء .ه

السلوك العدواني الذي ينتج عنه خطر جسيم على األشخاص أو   .و
 الممتلكات أو يتسبب في إصابات جسدية خطيرة

 
 المواد الخطرة

 توزيع و/ أو بيع الكحول  .ز
توزيع و/ أو بيع المواد الخطرة الخاضعة للرقابة )األدوية غير   . ح

 المشروعة(
 حيازة الكحول  .ط
حيازة المواد الخطرة الخاضعة للرقابة )األدوية غير   . ي

 المشروعة(
دوية الموصوفة(، خرق وجود وصفة طبية )إساءة استخدام األ . ك

بما في ذلك عدم تناول األدوية الموصوفة من قبل ممرضة  
 المدرسة أو الموظف المفوض 

استخدام المواد الخطرة الخاضعة للسيطرة )األدوية الغير  . ل
المشروعة(، أو التواجد تحت تأثير مواد خاضعة للسيطرة، أو  

 إظهار أدلة على استخدام مواد خاضعة للرقابة
استخدام الكحول، أو البقاء تحت تأثير الكحول، أو إظهار أدلة  .م

 على استهالك الكحول 
استخدام أي مواد غير سامة قد تؤدي إلى فقدان السيطرة على   .ن

النفس أو حالة السكر ويتم تضمين صمغ أو المذيبات أو األدوية 
 والمواد االصطناعية

 

 الجرائم الجنسية 

 االعتداء الجنسي  . س

 
 األسلحة

 و/ أو استخدام سالح ناري في ممتلكات  حيازة .ع
 المدرسة )فصل لمدة عام واحد(

حيازة أو استخدام أي مسدس أو بندقية )محملة أو غير محملة   .ف
أو قابلة للتشغيل أو غير قابلة للتشغيل(، والتي تتضمن على  

سبيل المثال ال الحصر بندقية خرز أو بندقية طالء أو مسدس  
 مسدس شعلة أو مسدس مسامير* صاعق، أو مسدس بي بي أو 

أي سالح حقيقي من أي نوع والذي يشمل   استخدامحيازة أو  .ص
على سبيل المثال ال الحصر سكين المطواة أو سكين الصيد أو  
سكين النجمة أو آالت الحالقة أو مسدسات الصعق الكهربائي 

أو القفازات المسننة أو السوار الشائك أو أي من   الننشاكوأو 
ذاذ  مشتقات العصا أو أجهزة الغاز المسيل للدموع أو منتجات ر

http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/Policies_rules/rules/5000Series/RULE5550.pdf
http://www.bcps.org/system/Policies_rules/rules/5000Series/RULE5550.pdf
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 الفلفل
استخدام ما يشبه المسدس أو البندقية )محملة أو غير محملة أو   .ق

 قابلة للتشغيل أو غير قابلة للتشغيل( *
 استخدام سالح من أي نوع  .ر

والذي يتضمن على سبيل المثال ال الحصر سكين المطواة أو  
سكين الصيد أو سكين النجمة أو سكينة الجيب أو آالت الحالقة 

الحالقة المستقيمة أو القابل للسحب( أو   )بما في ذلك آالت
 أو القفازات المسننة أو السوار الشائك  الننشاكو

 استخدام سكينة الجيب أو أي جسم كسالح  . ش

 
 أخرى

 السرقة  .ت

 

ال يشكل استخدام بندقية غير قابلة للتشغيل أو بندقية خشبية   *استثناء:
س  من قبل هيئة تدريب ضباط االحتياط المبتدئين أو طالب الحر

الملون / الفرق الموسيقية خرقاً لهذه السياسة خالل وقت التعلم وفي  
أي أوقات أخرى تحت اإلشراف المباشر لهيئة تدريب ضباط  

 االحتياط المبتدئين أو معلمي الحرس الملون / الفرق الموسيقية.
 

 العملية التأديبية للطالب

 

حوادث  يجب على مدراء المدارس اتخاذ قرارات مستنيرة حيال أي 
سوء سلوك من الطالب، ليقرروا ما إذا كانت أفعال الطالب تشكل  

خرقاً لسياسة المجلس المتعلقة بمدونة قواعد السلوك خاصته. وقد تم  
تصميم الفئات الموضحة في الصفحات السابقة لترشد المسؤولين في  

ويجب   تحديد ما إذا كان هناك خرق ولتحديد خطورة هذا الخرق.
المسؤولين تقديم عواقب منطقية في الحاالت التي يحدث بها  على 

عواقب تعلم الطالب وتشجعهم على   -خرق لمدونة قواعد السلوك 
 تغيير سلوكياتهم.

 

في حال كان سوء سلوك الطالب خرق للقوانين أيضاً، على النحو   
الذي تحدده السلطات المحلية، فقد يكون هناك عواقب قانونية على 

  ضافة إلى العواقب المفروضة من مسؤولي المدرسة.الطالب باإل
بديل أو   وتتضمن العواقب المدرسية إعادة تعيين في برنامج تعليمي

اإليداع في برنامج تعليمي بديل أو الفصل. وسيُطلب تعويض مالي  
 عن الخسائر واألضرار باإلضافة إلى أي عواقب أخرى. 

 

فصلة تماماً عن  إن اإلجراءات التأديبية في نظام المدرسة من
اإلجراءات التأديبية والمدنية التي تتبعها إدارة الشرطة بمقاطعة 

 بالتيمور.

 

 االستجابة لخروقات مدونة قواعد السلوك 
الخاصة بمجلس   ب قواعد سلوك الطالمن  ،5550 رقم سياسةتضع 

 التعليم معايير لسلوك الطالب والعواقب التأديبية لخرق هذه المعايير.
ويمتلك مسؤولي المدرسة السلطة لمراجعة وتقييم كل موقف منفرداً 

، إن وجد، قبل فرض الستخدامهالتحديد نوع وعدد التداخالت والدعم 
وسيتم استخدام التعليق الممدد أو الفصل كعقاب   أي عواقب تأديبية.

 تأديبي فقط كمالذ أخير
 

  ارة التأديب.سيتم منح الطالب اإلجراءات القانونية الواجبة عند إد
إخطار شفهي أو كتابي بتهمة )اتهامات( التعليق؛   وسيتلقى الطالب:

رد على هذه ة لالتهامات؛ وسيُتاح له فرصة للوتفسير لألدلة الداعم

ووفقاً للوائح   االتهامات وتقديم نسخة من األحداث قبل فرض التأديب.
الوالية، يجوز على الفور عزل الطالب الذي يمثل وجوده في  

مدرسة خطراً مستمراً على األشخاص أو الممتلكات من المدرسة  ال
،  5561 رقم سياسةباستخدام اإلجراءات التأديبية أو وفقاً إلى 

 . استخدام المدرسة للجرائم الواجب اإلبالغ عنها.
 

/ فصل الطالب من مرحلة تمهيد رياض األطفال إلى الصف  تعليق
 الثاني

وفقاً لقانون الوالية فيمكن أن يتم فقط ما يلي للطالب المسجلين في  
مرحلة تمهيد رياض األطفال أو رياض األطفال أو الصف األول أو  

 الصف الثاني:
 
 فصلهم من المدرسة إذا كان القانون الفيدرالي يقضي بذلك. . 1
( أيام دراسية لكل حادثة 5تعليقهم لمدة ال تزيد عن خمسة ) . 2

إذا ما رأي مدير المدرسة باستشارة الطبيب النفسي للمدرسة  
أو أي طبيب صحة عقلية آخر أنه يشكل تهديد وشيكاً إلحداث  

ضرر جسيم للطالب اآلخرين أو للموظفين والذي ال يمكن  
 الحد منه أو إزالته عبر التدخالت والدعم. 

 

 

 التعليق داخل المدرسة 
إن التعليق داخل المدرسة هو العزل داخل مبنى المدرسة لطالب عن  

( أيام  10لمدة تصل إلى عشرة ) البرنامج التعليمي الحالي للطالب
دراسية في العام الدراسي وال تزيد عنها ألسباب تأديبية من قبل 

 المدير.
 
 

 التعليق قصير وطويل المدى 
هو قيام المدير بإبعاد تأديبي  دىالتعليق قصير المإن  •

( أيام  3للطالب من المدرسة لمدة تصل إلى ثالثة )
 دراسية. 

هو قيام المدير بإبعاد تأديبي   التعليق طويل المدىإن  •
( أيام 4أربعة )للطالب من المدرسة لمدة تبدأ من 

 ( أيام دراسية. 10وتصل إلى عشرة ) دراسية

 
والده نسخة من قائمة موارد المجتمع  سوف يتم إعطاء الطالب أو 

 ألطفال وعائالت مقاطعة بالتيمور.
 

ال يحق للطالب المشاركة في أي أنشطة المنهجية خالل فترة  
  التعليق.

 

 التعليق الممدد والفصل 
هو استثناء الطالب من برنامج الطالب العادي   التعليق الممدد إن

يوماً دراسياً على النحو الذي يحدده مسؤول   44إلى   11لفترة من 
وقد يتم فرض التعليق الممدد   جلسات االستماع لسلوك الطالب. 

 عندما يرى مسؤول جلسات االستماع لسلوك الطالب أنه:
 

سيشكل   فترة التعليقعودة الطالب إلى المدرسة قبل استكمال  . 1
خطراً وشيكاً يودي ألضرار جسيمة للطالب اآلخرين أو  

 الموظفين؛ أو
شارك الطالب في تعطيل مزمن ومبالغ للعملية التعليمية  . 2

والذي أدى إلى خلق عائق كبير للتعليم أمام الطالب اآلخرين 
تنفاذ جميع التدخالت  خالل اليوم الدراسي، وقد تم اس

   السلوكية والتأديبية المتاحة والمالئمة األخرى..

http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5561.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5561.pdf
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  45هو استثناء الطالب من برنامج الطالب العادي للمدة  الفصل إن
يوماً دراسياً أو أكثر على النحو الذي يحدده مسؤول جلسات االستماع  

وقد يتم فرض الفصل عندما يرى مسؤول جلسات   لسلوك الطالب.
 لسلوك الطالب أنه:االستماع 

 
سيشكل   فترة التعليقعودة الطالب إلى المدرسة قبل استكمال  . 1

خطراً وشيكاً يودي ألضرار جسيمة للطالب اآلخرين أو  
 الموظفين.

 
  يقوم مدير المدرسة بإجراء تحقيق موسع لألمر بعد المخالفة التأديبية.

ء التعليق  توقيع جزا يقتضيوإذا وجد مدير المدرسة بعد التحقيق أنه 
فسيقوم مدير المدرسة فوراً بترتيب اجتماع مع   ، الممدد أو الفصل

ويقوم  الطالب ووالده مع مسؤول جلسات االستماع لسلوك الطالب. 
مسؤول جلسة االستماع لسلوك الطالب بعقد اجتماع مع الطالب  

( أيام دراسية من تاريخ التعليق قصير 10ووالده خالل عشرة )
وسيخطر مسؤول جلسة االستماع لسلوك   المدير. إصداره المدى الذي 

 يلي: الطالب الطالب ووالده كتابياً بما 
 

 موعد ومكان المؤتمر؛  •

 ؛ بارتكابهاوالجرائم التي أتهم الطالب  •

 أو اللوائح التي خرقها الطالب؛  القواعدوالسياسات أو  •

وتوصيه المدير بأن يكون التعليق لمدة تزيد عن عشرة   •
 دراسية؛( أيام 10)

 وأن يمثله محامي؛  ب في أن يكون له شاهدوحق الطال •

وحق األب / المحامي والطالب في طلب نسخة من   •
ساعة من جلسة   24مجموعة التعليق من المدرسة قبل 

 االستماع. 
 

يحق للطالب في االجتماع االطالع على جميع األدلة المستندية  
لسلوك الطالب    الداعمة لالتهامات، وسيقوم مسؤول جلسة االستماع

وفي حال  وكتابياً بالنتائج والقرار. شفاههبإخطار الطالب ووالده 
استنتج مسؤول جلسة االستماع لسلوك الطالب عند االخذ في االعتبار 

جميع األدلة المقدمة في الجلسة أن التعليق الممدد أو الفصل مبرر، 
   فيحق للطالب أو والده تقديم طعن للمجلس المحلي.

 
ؤول جلسة االستماع لسلوك الطالب بتعيين الطالب في  يقوم مس

وسيتم   برنامج تعليمي بديل في حال فرض التعليق الممد أو الفصل. 
بذل كل الجهود للحصول على دعم الوالد عند تعيين الطالب في  

وعلى الرغم من ذلك، يمتلك مسؤول جلسة  برنامج تعليمي بيل.
لطالب في برنامج تعليمي  االستماع لسلوك الطالب الحق في تعيين ا

ويحق لألب   بديل عندما ال يوافق الطالب و/ أو والده على االيداع.

الطعن على قرار مسؤول جلسة االستماع لسلوك الطالب بتعيين 
   الطالب في برنامج تعليمي بديل.

 
من أجل راحة الطالب واآلباء، ينتشر مسؤولي جلسات االستماع لسلوك  

 أنحاء النظام المدرسي:  جميعالطالب بشكل استراتيجي في 
 

 Woodlawn Middle –مكتب الجنوب الغربي  •
 3033  St. Luke’s Lane 

Woodlawn ، Maryland 21207 
(443)809-6842 

 

 Chatsworth – مكتب الشمال الغربي / المركزي   •
School 

222 New Avenue 
Reisterstown ، Maryland 21136 

(410)887-6943 
 

 Stemmers Run – مكتب الشمال الشرقي / المركزي  •
Middle 

201 Stemmers Run Road 
Essex ، Maryland 21221 

(443)809-6498 
 

 Battle Grove Elementary – مكتب الجنوب الشرقي  •
7828 St. Patricia Lane 

Dundalk ، Maryland 21222 
(410)887-7570 

 
غالباً ما يتم تحديد مسؤول جلسة االستماع لسلوك الطالب الذي  

وعلى الرغم   يترأس الجلسة التأديبية من قبل مدرسة الطالب األصلية.
من ذلك، قد يترأس مسؤول جلسة االستماع لسلوك الطالب في  

صادرة عن مدرسة غير المدارس المحددة لهذا   قضيةمناسبة 
 المسؤول. 

 
يجب على أي طالب معلق أو مفصول البقاء خارج مبنى المدرسة 
أثناء ساعات الدراسة؛ وال يحق للطالب المشاركة في أي أنشطة 

ويمكن للطالب المعلق أو المفصول العودة للمدرسة  المدرسة.ترعاها 
خالل الساعات المحظورة فقط ليحضر موع محدد مسبقاً وفي حال  

 كان الطالب قاصراً فيجب أن يصاحبه والده. 
 
يلخص المخطط الموجود في الصفحة التالية العزل التأديبي  

يالند.المسموح به بموجب قانون والية مار

 
 
 
 
 
 
 

 العزل التأديبي

 طعن في القرار أمام:  الشخص المفوض  النتائج المطلوبة  النوع  عدد األيام  الفئة 

 المدير التنفيذ للدعم المدرسي  المدير )غير مطلوب(  قصير المدى  3-1  تعليق محلي 
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 طويل المدى   4-10

 تعليق من المجلس 
 ممدد   11-44 

 تعطل مزمن

مسؤول جلسة االستماع لسلوك   وشيكتهديد 
 الطالب 

 مجلس التعليم 

 تهديد وشيك فصل   أو أكثر 45

 (08.01.11.أ13)ملخص للعزل التأديبي المسموح به بموجب لوائح قانون والية ماريالند 

 
 

 الحد األدنى للخدمات التعليمية
سيستلم الطالب المعلقين أو المفصولين الذين لم يتم تعيينهم في برنامج 

تعليمي بديل، العمل المدرسي والواجبات يومياً، وسيتم مراجعتها  
للطالب.   إعادتهاوتصحيحها بشكل أسبوعي من قبل المدرسين ويتم 

يعين كل مدير عضو من هيئة التدريس لينسق بين المدرسين ومختلف 
المدرسة أو المفصولين وليبلغهم أسبوعياُ   خارجقين الطالب المعل

 بواجبات العمل المدرسي وبالشؤون المتعلقة بالمدرسة
 

خالل فترات التعليق قصيرة المدى، سيتم توفير فرص لجميع 
الطالب إلكمال األعمال األكاديمية التي فاتتهم خالل فترة  

 التعليق من دون عقوبة.
 

 والخيارات التعليمية األخرىالمدارس البديلة 
سيتم توفير وصول للخدمات التعليمية للطالب المعلقين تعليق ممدد أو   

 المفصولين عبر خيار أو أكثير من الخيارات التعليمية التالية:
 

 المدارس البديلة •

يتم إدارة المدارس البديلة من قبل مشرفي مجتمع مدارس  
طالب المدارس  مقاطعة بالتيمور العامة وهي تخدم كل من

المتوسطة والثانوية الذين تم وضعهم بها من قبل مسؤول  
جلسة االستماع لسلوك الطالب؛ وال توفر هذه البرامج 
تسجيل تطوعي ولديها عدد محدود من األماكن. وتعمل  

برامج الدوام الكامل هذه خالل مواعيد المدارس العادية. 
 ويتم توفير وسائل نقل.

 

 المنزليالتعليم  •

 االبتدائيةيجوز توفير تعليم في المنزل لطالب المدارس 
بمدارس مقاطعة بالتيمور العامة على النحو المحدد من قبل  

ويجوز توفير تعليم في المنزل  المكتب المنزلي والمستشفى.
بمدارس مقاطعة   لطالب المدارس المتوسطة والثانوية

رقمية لمدارس بالتيمور العامة باستخدام خدمات المدرسة ال
مقاطعة بالتيمور العامة، والتعليم اإللكتروني على النحو  

وتمتلك كل من   المحدد من قبل مكتب الخيارات التعليمية.
المنازل والمستشفيات والتعليم اإللكتروني برامج متاحة لعدة  

أسباب وتشمل على سبيل امثال ال الحصر هؤالء الذين تم  
 إعادة تعيينهم إدارياً.

 
 امج التعليمي لليوم الممتدالبرن •

يمكن توفير تعليم لطالب المدارس الثانوية بمدارس مقاطعة 
بالتيمور العامة في واحد من خمسة مواقع خاصة بالبرنامج 

التعليمي لليوم الممتد والمدارة من قبل مكتب الخيارات  
التعليمية في المساء و/ أو صباح أيام السبت. ويستخدم  

هذا نموذج تعليم ذاتي مختلط. وفي  برنامج الدوام الجزئي
أغلب األحيان يتم توفير محتوى خاص بربع )أرباع( التعليم 

الذي من المقرر أن يحضره الطالب الذين تم وضعهم  

إدارياً؛ وفي بعض األحيان قد يكون من األفضل جدولة 
الطالب لخيارات استرداد االئتمان. ويخدم هذا البرنامج  

إلى جانب الطالب الموضوعين في  الطالب المسجلين طوعاً 
ال توفر مدارس مقاطعة بالتيمور الخاصة وسائل  البرنامج.

انتقال لطالب البرنامج التعليمي لليوم الممتد إال في حال كان  
للطالب برنامج تعليم منفرد ويحتاج لوسيله انتقال للوصول 

 (. FAPEإلى تعليم عام مجاني ومالئم )

 

ات عن البرامج  ل على المزيد من المعلوميمكن لآلباء والطالب الحصو
أو عبر االتصال بالمكتب على  الخيارات التعليمية  السابقة عبر زيارة

443 -809 -2270 . 
 

 504 ( وخططIEPsبرامج التعليم المنفرد )
أو برامج التعليم المنفرد من   504قد يتم تأديب الطالب ذوي خطط  

 5550سياسة المجلس رقم قبل مدير المدرسة بسبب خروقات 

التأديبي إلى عزل لمدة  لقواعد سلوك الطالب. عندما يؤدي العزل 
( أيام في العام الدراسي، يحق للطالب عق  10تزيد عن عشرة )

( إذا كان السلوك  1  اجتماع لتحديد ما إذا تم استيفاء شروط محددة:
( إذا ما كان يتم تنفيذ برنامج  2تسبب في التعليق بسبب إعاقة،  الذي

ئم  ( إذا كان الطالب مال3التعليم المنفرد خالل وقت الخرق، 
 لبرنامج التعليم المنفرد.

 
لألطفال ذوي اإلعاقة والتي تشمل التعليق أو   التأديبيةإن العملية  

الفصل أو اإليداع البديل المؤقت للطفل ألسباب تأديبية ستتم وفقاً 
من قانون   504( والقسم IDEAلمتطلبات قانون األفراد ذوي اإلعاقة )

   إعادة التأهيل.

 
الذي يتم توفيره اآلباء إخطار حقوق الرجوع إلى اآلباء ويجب على 

كل عام للمزيد من المعلومات حول إجراءات الحماية لطالب  
ب توفير وصول ويج الند.نامج التعليم المنفرد بوالية ماريبر

للطالب لتعليم عام مجاني ومالئم عند عزلهم من المدرسة وفقاً 
، واللوائح الفيدرالية  504لقانون األشخاص ذوي اإلعاقة، والقسم 

 والخاصة بالوالية.

 
 

 الطعن على قرار مسؤول جلسة االستماع لسلوك الطالب 

 

 عملية الطعن
سؤول جلسة يمكن لألب / ولي األمر الذي ال يتفق مع قرار م

االستماع لسلوك الطالب تقديم طعن على القرار أمام مجلس التعليم.  
يوماً من   45عند تقديم الطعن، سيكون لدى ممثل مجلس التعليم 

تاريخ استالم الطعن لسماع الطعن وإصدار قرار. ويكون لدى كل  
طرف الفرصة في تقديم شهود وأن يمثله محام. مالم يطالب الطالب  

سة استماع علنية، يتم عقد الجلسة بحضور األشخاص  أو والده جل 
وبعد  الذين يعد وجودهم ضرورياً ومرغوباً من المجلس فقط.

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/
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://dci.bcps.org/department/academic_services/special_education/procedural_safeguards
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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نه قرار مسؤول جلسة  لطعن للمجلس ال يمكن القول بأتوجيه ا
)مجلس   االستماع لسلوك الطالب؛ حيث إن قرار المجلس نهائي.

 من قواعد المشرف(. 5560رقم قاعدة و 5560 رقم سياسةالتعليم 
 

( مسلم إلى  1)  يجب أن يكون طلب االستئناف المقدم إلى المجلس:
( إيداعه في  2مكتب مجلس التعليم في موعد الطعن أو قبلها؛ أو )

بريد الواليات المتحدة كبريد مسجل أو معتمد أو سريع أو بريد  
مع شركة توصيل مثل فيديكس أو يو بي إس   إيداعهمتميز أو يتم 

أو دي إتش إل إكسبريس والتي توفر تعقب يمكن التحقق منه 
لن يتم قبول الطلبات   للعنصر من نقطة الخروج قبل موعد الطعن.

 اإللكترونية )مرسلة بالبريد اإللكتروني(. 
 

 الجرائم الواجب اإلبالغ عنها 
 

تقديم برامج تعليمية مالئمة للطالب الذين تم  يُطلب من النظام المدرسي 
إلقاء القبض عليهم من قبل هيئات منفذة للقانون "لجرائم واجب اإلبالغ  

ويراجع المدير إخطار الجريمة التي تم   عنها" ال تتعلق بالمدرسة.
تأثير األمن والسالمة على المدرسة والموظفين  ليقيماإلبالغ عنها 

مدرسة ما إذا كان وجود الطالب في  ويحدد مسؤولي ال  والطالب.
المدرسة يشكل خطورة على األمن والسالمة ويوصي بأن يتم استكمال  
برنامج هذا الطالب في المدرسة األصلية أم في وضع تعليمي بديل. قد  

ال يكون إشعار الجرائم الواجب اإلبالغ عنها هو أساس اإلجراءات  
المالئمة والخدمات ذات الصلة وسيتم توفير البرامج التعليمية  التأديبية.

( IDEA) لقانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقةللطالب ذو اإلعاقة وفقاً 
رقم سياسة وقوانين ولوائح التعليم الخاصة بالوالية )مجلس التعليم  

 من قواعد المشرف(.5561رقم قاعدة و 5561
 

الده على القرار بموجب هذا القسم، فيحق إذا لم يوافق أي طالب أو و
ويجب أن يتم تقديم طلب  لألب أو الطالب طلب مراجعة القرار.

المراجعة كتابياً وأن يتم تقديمه إلى رئيس قسم المناخ واألمن المدرسي  
يجب إيداع طلب المراجعة في بريد الواليات المتحدة كبريد  نائبه. /

م إيداعه مع شركة توصيل مثل بريد سريع أو يت مسجل أو معتمد أو
فيديكس أو يو بي إس أو دي إتش إل إكسبريس والتي توفر تعقب يمكن 

لن يتم قبول الطلبات اإللكترونية  التحقق منه للعنصر من نقطة الخروج.
 )مرسلة بالبريد اإللكتروني(. 

 

http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5560.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5560.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5560.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5560.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5561.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5561.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5561.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5561.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5561.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5561.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5561.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5561.pdf
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 مصفوفة الجرائم التأديبية 
داخل   (. 5550رقم تلخص المصفوفة أدناه المجاالت الشاملة التي يخرق بها الطالب مدونة قواعد السلوك الخاصة بمدارس مقاطعة بالتيمور العامة )سياسة 

الجرائم  إدراجوتم  ئم الكبرىكل مجال يتم إدراج الجرائم السلوكية الخاصة بالفئات األولى والثانية والثالثة بمتوالية تتراوح من الجرائم الطفيفة إلى الجرا
يتم  -الموجودة على الطرف األيسر من المتوالية  -السلوكيات الطفيفة  السلوكية على نحو يوفر أيضاً اإلرشاد لمن هو األفضل للرد على كل سلوك محدد.

يتم حلها على النحو األفضل عبر  -ة وطرفها األيمن في وسط المتوالي -السلوكيات المتوسطة والكبرى  حلها على النحو األفضل باستجابات يقودها المدرس.
 .  أو الممكنةاستجابات يقودها المدير ومشاركة مسؤول جلسة االستماع لسلوك الطالب المحتملة 

 

 الحرق عمداً، الحريق
 المتفجرات

 السلوكيات الكبرى  السلوكيات المتوسطة  السلوكيات الطفيفة 

 قائد االستجابةُمعلم ال
المدير قائد   /ُمعلم ال

 االستجابة 
 المدير قائد االستجابة 

 المدير قائد االستجابة 
)مسؤول جلسة االستماع 
 لسلوك الطالب المحتمل(

 المدير قائد االستجابة 
)مسؤول جلسة االستماع 
 لسلوك الطالب الممكن(

 متفجرات  الحرق عمداً  إنذار / تهديد   أعواد الثقاب، الوالعات، مواد حارقة

حيازة و/ أو إشعال   • 
أعواد الثقاب أو  

 أ( 1) -الوالعات 
حيازة مواد أو   •

أجهزة حارقة أو  
متفجرة، بما في ذلك 

  -الذخيرة الحية 
 ب( 2)
 

إنذار الحريق /   •
اإلبالغ عن حريق 

 أ( 2) -كاذب 
 

 

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

 ب( 3)

تفجير مواد أو   •
أجهزة حارقة أو  
متفجرة، بما في  

  -ذلك الذخيرة الحية 
 ج( 3)

 ، التهديدات، الشجار االعتداءات

 السلوكيات الكبرى  السلوكيات المتوسطة  السلوكيات الطفيفة 

 قائد االستجابةُمعلم ال
المدير قائد   /ُمعلم ال

 االستجابة 
 المدير قائد االستجابة 

 االستجابة المدير قائد 
)مسؤول جلسة االستماع 
 لسلوك الطالب المحتمل(

 المدير قائد االستجابة 
)مسؤول جلسة االستماع 
 لسلوك الطالب الممكن(

  
 

  التهديدات 

االبتزاز / أخذ المال   •
الممتلكات من  /

شخص آخر عبر 
التهديد أو التخويف /  

 ج( 2) -الترويع 
 هـ( 2) -تهديد فرد  •

 ، التشاجر، االعتداء البدني االعتداء

 ب( 1)  -التشاجر  •
 

البدني على  االعتداء •
 د( 2) -طالب 

البدني على  االعتداء •
 هـ( 3) -الموظفين 

السلوك العنيف الذي   •
ينتج عنه خطر  

 و( 3) -جوهري 
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 الحضور

 السلوكيات الكبرى  السلوكيات المتوسطة  السلوكيات الطفيفة 

 قائد االستجابةُمعلم ال
المدير قائد   /ُمعلم ال

 االستجابة 
 المدير قائد االستجابة 

 المدير قائد االستجابة 
)مسؤول جلسة االستماع 

 المحتمل(لسلوك الطالب 

 المدير قائد االستجابة 
)مسؤول جلسة االستماع 
 لسلوك الطالب الممكن(

 التأخير / التسرب 

  

التأخير غير المبرر   •
على الصف / 

 د( 1) -الصفوف 
التأخير غير المبرر   •

  -على اليوم الدراسي 
 هـ( 1)
الغياب غير المبرر   •

أو التسرب من 
  -الصف / الصفوف 

 و( 1)
الغياب غير المبرر   •

أو التسرب من اليوم  
 ز( 1)  -الدراسي 

 

مغادرة أراضي  •
المدرسة من دون  

 ج( 1)  -إذن 

 المواد 
 الخطرة

 السلوكيات الكبرى  السلوكيات المتوسطة  السلوكيات الطفيفة 

 قائد االستجابةُمعلم ال
المدير قائد   /ُمعلم ال

 االستجابة 
 المدير قائد االستجابة 

 المدير قائد االستجابة 
)مسؤول جلسة االستماع 
 لسلوك الطالب المحتمل(

 المدير قائد االستجابة 
)مسؤول جلسة االستماع 
 لسلوك الطالب الممكن(

   خرق األدوية الموصوفة / غير الموصوفة 

حيازة أدوية بدون   • 
 ح( 1) -وصفة طبية 

سوء استخدام أدوية   •
  -بدون وصفة طبية 

 ز( 1)
حيازة أو استخدام أو   •

توزيع أدوات 
المخدرات أو األدوية  
والمواد االصطناعية  

 ح( 2) -
 

خرق األدوية   •
الموصوفة )حيازة  

  -أدوية موصوفة(  
 ط( 2)
سوء استخدام األدوية   •

 ك( 3)  -الموصوفة 
 

 خروقات المخدرات الغير قانونية / الكحول  التبغ
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استخدام و/ أو حيازة   •
التبغ أو أوراق لف  

السجائر أو السجائر  
اإللكترونية أو أي 

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

منتجات التبغ أو 
األجهزة المتعلقة 
بالتبغ أو منتجات 

محاكاة التبغ أو  
أوراق لف السجائر 

أو السجائر 
اإللكترونية )جريمة  

 ك(2) -مكررة( 
 

محاولة توزيع مواد   •
غير خاضعة للرقابة  

أو حيازتها بنية 
توزيعها واعتبارها  

مادة خطرة خاضعة 
للرقابة أو أي أدوية 

  -واد اصطناعي وم
 و( 2)
شراء مواد غير  •

خاضعة للرقابة 
باعتبارها مواد 
خطرة خاضعة  

 ي( 2) -للرقابة 

توزيع و/ أو بيع  •
 ز( 3) - الكحول 

توزيع و/ أو بيع  •
المخدرات غير 

 ح( 3) -القانونية
  -حيازة الكحول   •

 ح( 3)
حيازة المخدرات   •

 -غير القانونية 
 ي( 3)
استخدام األدوية الغير  •

المشروعة، أو  
التواجد تحت تأثير  

مواد، أو إظهار أدلة  
  -على استخدام مواد 

 ل( 3)
استخدام الكحول، أو   •

البقاء تحت تأثير  
الكحول، أو إظهار  
أدلة على استهالك 

 م( 3) - الكحول 
استخدام أي مواد   •

غير سامة قد تؤدي 
إلى فقدان السيطرة  

  -على النفس أو 
 ن( 3)

 

 عدم االحترام، العصيان 
 

 السلوكيات الكبرى  السلوكيات المتوسطة  السلوكيات الطفيفة 

 قائد االستجابةُمعلم ال
المدير قائد   /ُمعلم ال

 االستجابة 
 المدير قائد االستجابة 

 المدير قائد االستجابة 
)مسؤول جلسة االستماع 
 لسلوك الطالب المحتمل(

 المدير قائد االستجابة 
)مسؤول جلسة االستماع 
 لسلوك الطالب الممكن(

  سلوك غير محترم / مخل

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

قواعد و/ أو لوائح  
 ل( 3)  -المدرسة 

رفض القيام بالعمل   •
 ن( 1)  -المسند 

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

إيماءات بذيئة أو 
 ع( 1) -مسيئة 

سلوك تدميري ينتج   •
عنه تداخل في 

برنامج المدرسة 
 م( 2) -الطبيعي 

 

التآمر أو التخطيط   •
بين شخصين أو أكثر 

جريمة من   الرتكاب
 ل( 2)  -الفئة الثالثة 

 

المشاركة في و/ أو   •
التحريض على 

 -تخريب المدرسة 
 ع( 2)

  التنمر، التحرش، التخويف

التنمر أو التنمر  •
اإللكتروني أو 

التحرش أو التخويف 
 ن(2) -ألي سبب 

 

 ك( 1) -التحرش  •
التداخل في حقوق  •

طالب آخر لحضور  
المدرسة أو الصفوف 

 س( 2) -
 



20 

 

  

 النقل

رفض التعاون مع  •
 م( 1)  -لوائح النقل 

 

 الصحة الشخصية

 السلوكيات الكبرى  السلوكيات المتوسطة  السلوكيات الطفيفة 

 قائد االستجابةُمعلم ال
المدير قائد   /ُمعلم ال

 االستجابة 
 االستجابة المدير قائد 

 المدير قائد االستجابة 
)مسؤول جلسة االستماع 
 لسلوك الطالب المحتمل(

 المدير قائد االستجابة 
)مسؤول جلسة االستماع 
 لسلوك الطالب الممكن(

  الصحة الشخصية  

يستخدم طالب  عندما  •
حالته الصحية عن  

صحة   قصد ليهدد 
 ف( 1) -اآلخرين 
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 الجرائم الجنسية

 السلوكيات الكبرى  السلوكيات المتوسطة  السلوكيات الطفيفة 

 قائد االستجابةُمعلم ال
المدير قائد   /ُمعلم ال

 االستجابة 
 المدير قائد االستجابة 

 المدير قائد االستجابة 
)مسؤول جلسة االستماع 
 لسلوك الطالب المحتمل(

 المدير قائد االستجابة 
)مسؤول جلسة االستماع 

 الطالب الممكن(لسلوك 

 سوء السلوك الجنسي  
التعرض غير الالئق  •

 ص( 2) -
السلوك غير المالئم  •

  -ذو الطبيعة الجنسية 
 ف( 2)
 

  -االعتداء الجنسي  •
 س( 3)

 األسلحة

 السلوكيات الكبرى  السلوكيات المتوسطة  السلوكيات الطفيفة 

 قائد االستجابةُمعلم ال
المدير قائد   /ُمعلم ال

 االستجابة 
 المدير قائد االستجابة 

 المدير قائد االستجابة 
)مسؤول جلسة االستماع 
 لسلوك الطالب المحتمل(

 المدير قائد االستجابة 
)مسؤول جلسة االستماع 
 لسلوك الطالب الممكن(

 حيازة / استخدام سالح حقيقي الشبيه  

حيازة ما يشبه  •
 السالح من أي نوع

 ق( 2) -
حيازة سكين مطواة   •

 ر( 2) -

استخدام ما يشبه   •
السالح من أي نوع 

 ر( 3) -
استخدام سكينة    •

مطواه أو أي جسم  
 ش( 3) -كسالح 

حيازة و/ أو استخدام  •
سالح ناري في  

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

المسدس أو البندقية  
من أي نوع )محملة 

أو غير محملة أو  
  قابلة للتشغيل أو غير

  -قابلة للتشغيل( 
 ف( 3)
حيازة أو استخدام    •

سالح حقيقي من أي  
 ص( 3) -نوع 

 

 أخرى 

 السلوكيات الكبرى  السلوكيات المتوسطة  السلوكيات الطفيفة 

 قائد االستجابةُمعلم ال
المدير قائد   /ُمعلم ال

 االستجابة 
 المدير قائد االستجابة 

 المدير قائد االستجابة 
االستماع )مسؤول جلسة 

 لسلوك الطالب المحتمل(

 المدير قائد االستجابة 
)مسؤول جلسة االستماع 
 لسلوك الطالب الممكن(

  اإلهمال / سلوك العصابات  عدم األمانة 

 -عدم األمانة المهنية  •
 ص(1)
 

المخاطرة المتهورة   •
التي تؤدي إلى 
  -إصابة شخص 

 ث( 2)
 

خرق سياسة   •
العصابات الخاصة  

 ظ( 2) -بالمجلس 

 خسارة الممتلكات  الخروقات المتعلقة بالمال 
البيع أو التوزيع غير   • 

المصرح به داخل  
المدرسة لعناصر أو  
سلع أو خدمات غير 

مرتبطة بأي شكل  
من األشكال بعمليات 

 ر( 1)  -المدرسة 
 

 ق( 1) -المقامرة  •
تبديل األموال   •

ألغراض غير  
 ت( 2) -قانونية 

 

تدمير و/ أو تخريب  •
 ش( 2) -الممتلكات 

سرقة و/ أو حيازة   •
ممتلكات مسروقة  

 خ( 2) -عن علم 
 

 ت( 3) -السرقة  •

التعدي على ممتلكات   سوء استخدام الكمبيوتر / اإللكترونيات
 الغير 
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استخدام أجهزة   •
إلكترونية لغير  

 -األغراض التعليمية 
 ش( 1)
 

خرق سياسة استخدام   •
المقبول للتكنولوجيا  

(TAUP  للطالب )

 ض( 2) -
 

التعدي على   •
  -ممتلكات الغير 

 ذ( 2)
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 االستجابات التأديبية التي يقودها الُمعلم والمسؤول 
وال تنحصر استجابات المدرسين أو مسؤولي المدرسة  يحدد هذا المخطط االستجابات المتاحة التي يقودها الُمعلم والمدير عند التدخل في شؤون سلوك الطالب. 

   على المعروض. 
 

 بات التي يقودها المدرسأمثلة على استجابات الصف الدراسي، والدعم، واالستجا 

االستجابات التي يقودها 
 المدرس

تم تصميم هذه االستجابات لتعليم السلوك المالئم حتى يصبح الطالب محترمين ويمكنهم تعلم البيئة اآلمنة والمساهمة في 
للمدرسين إشراك نظام  ذلك. ويتم تشجيع المجرسين لتجربة استراتيجيات متعددة للتدريس وإدارة الصف الدراسي. ويمكن 

دعم الطالب لضمان تعليم ناجح واستجابات متسقة وتغيير الشروط التي تساهم في سلوك الطالب غير المالئم أو المخل،  
 عند االقتضاء. ويجب استخدام هذه االستجابات بطريقة متدرجة. 

استجابات تستند إلى الصف الدراسي )على سبيل   •
التأمل / االعتذار المثال التصحيح اللفظي، 

المكتوب، التذكير / إعادة التوجيه، لعب األدوار،  
 ورقة تقدم يومية( 

قم بالتسجيل مع مستشار المدرسة / أخصائي  •
 الموارد

 الدوائر المجتمعية •

 االحتجاز •

االتصال باألب عبر الهاتف،  اآلباء )التواصل مع  •
أو البريد اإللكتروني، أو الرسائل النصية( بشكل 

رسمي و/ أو استباقي في المدرسة وإرشادهم غير 
حول اإلحالة إلى خدمة استشارات تعاطي 

 المخدرات المالئمة 

اإلحالة إلى الخدمات الصحية / خدمات الصحة  •
 العقلية 

 الممارسات التصالحية  •

 أمثلة على استجابات الصف الدراسي، والدعم، والعزل  

االستجابات التي يقودها 
 المديرالُمعلم/ 

تم تصميم هذه االستجابات لتعليم السلوك المالئم حتى يتصرف الطالب باحترام ويمكنهم تعلم البيئة اآلمنة والمساهمة في 
ذلك. وتقوم العديد من هذه االستجابات بإشراك نظام دعم الطالب وقد تم تصميمها لتغيير الظروف التي ساهمت في سلوك  

هذه االستجابات إلى تصحيح السلوك عبر التأكيد على خطورتها واالعتراف  هدفطالب غير المالئم أو المخل. وتال
 بالعواقب المحتملة للضرر المستقبلي، مع إبقاء الطالب في المدرسة. ويجب استخدام هذه االستجابات بطريقة متدرجة. 

استجابات تستند إلى الصف الدراسي )على    •
سبيل المثال التصحيح اللفظي، التأمل / االعتذار 
المكتوب، التذكير / إعادة التوجيه، لعب األدوار،  

 ورقة تقدم يومية( 

 العقد السلوكي  •

قم بالتسجيل مع مستشار المدرسة / موظفي   •
 الموارد

 االجتماعات التصالحية •

 يخدمة المجتمع في الصف الدراس •

 االحتجاز •

 تقييم السلوك الوظيفي / خطة التدخل السلوكي  •

 التوجيه المدرسي غير الرسمي و/ أو الوقائي  •

 فقدان االمتيازات •

 اجتماع األب / ولي األمر والطالب )مع الُمعلم( •

)االتصال باألب عبر الهاتف،  اآلباء التواصل مع  •
 أو البريد اإللكتروني، أو الرسائل النصية( 

 النظراء وساطة  •

اإلحالة لخدمات استشارات تعاطي المخدرات   •
 المالئمة 

 اإلحالة إلى منظمة مجتمعية  •

اإلحالة إلى الخدمات الصحية / خدمات الصحة  •
 العقلية 

اإلحالة إلى فريق برنامج التعليم المنفرد )الطالب  •
 غير مؤهل حالياً لخدمات التعليم الخاصة(

د )الطالب اإلحالة إلى فريق برنامج التعليم المنفر •
 يتلقى حالياً خدمات التعليم الخاصة(

 إحالة الطالب إلى فريق دعم الطالب  •

إحالة الطالب إلى فريق دعم الطالب لمراجعة   •
 504خطة 

 العزل من األنشطة الالمنهجية •

 االستعادة  •

الممارسات التصالحية )القائمة على الصف   •
 الدراسي أو الميسرة من قبل أخصائي(

لى المستوى المدرسي أو  حل النزعات الميسر ع •
 خارجياً 

 محكمة الطالب  •

 العزل المؤقت من الصف •

 أمثلة على الدعم والعزل واالستجابات اإلدارية 

االستجابات التي يقودها 
 المدير

وتقوم هذه االستجابات بإشراك نظام دعم الطالب لضمان تعليم ناجح ولتغيير الظروف التي ساهمت في سلوك الطالب   
غير المالئم أو المخل. وتهدف هذه االستجابات إلى تصحيح السلوك عبر التأكيد على خطورتها واالعتراف بالعواقب 

سة. وقد تتضمن هذه االستجابات عزل قصير المدى للطالب من  المحتملة للضرر المستقبلي، مع إبقاء الطالب في المدر
الصف الدراسي. ويجب الحد من مثل هذا العزل قد اإلمكان من دون تقويض قدرته على معالجة السلوك بشكل مالئم.  

 ويجب استخدام هذه االستجابات بطريقة متدرجة. 

استجابات تستند إلى الصف الدراسي )على سبيل   •
التصحيح اللفظي، التأمل / االعتذار المثال 

المكتوب، التذكير / إعادة التوجيه، لعب األدوار،  
 ورقة تقدم يومية( 

 العقد السلوكي  •

 اإلحالة إلى منظمة مجتمعية  •

اإلحالة إلى فريق برنامج التعليم المنفرد )الطالب  •
 خاصة(غير مؤهل حالياً لخدمات التعليم ال

اإلحالة إلى فريق برنامج التعليم المنفرد )الطالب  •
 يتلقى حالياً خدمات التعليم الخاصة(
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 خدمة مجتمعية  •

 اجتماعات مجتمعية •

 االحتجاز •

 تقييم السلوك الوظيفي / خطة التدخل السلوكي  •

 توجيه غير رسمي / وقائي / رسمي •

 التعليق داخل المدرسة •

 االمتيازاتفقدان  •

 اجتماع األب / ولي األمر والطالب )مع مدير •

اإلحالة لخدمات استشارات تعاطي المخدرات   •
 المالئمة 

اإلحالة إلى الخدمات الصحية / خدمات الصحة  •
 العقلية 

 إحالة الطالب إلى فريق دعم الطالب  •

إحالة الطالب إلى فريق دعم الطالب لمراجعة   •
 504خطة 

 العزل من األنشطة الالمنهجية •

 االستعادة  •

الممارسات التصالحية )القائمة على الصف   •
 و الميسرة من قبل أخصائي(الدراسي أ

حل النزعات الميسر على المستوى المدرسي أو   •
 خارجياً 

 محكمة الطالب  •

 العزل المؤقت من الصف •

 أمثلة على استجابات الدعم والعزل واإلدارية وخارج المدرسة  

االستجابات التي يقودها المدير  
مع إمكانية اإلحالة لمسؤول  

جلسة االستماع لسلوك  
 الطالب

عند  ،تعالج هه االستجابات السلوكيات الخطرة أثناء ‘بقاء الطالب في المدرسة أو عزل الطالب من البيئة المدرسية
بسبب طبيعة السلوكيات أو العواقب المحتملة للضرر المستقبلي. وهي تعزز سالمة المجتمع المدرسي عبر  ،االقتضاء

 دامها بطريقة متدرجة.معالجة السلوكيات المدمرة للذات والخطرة ويجب استخ

 برنامج التوجيه الرسمي •

 تقييم السلوك الوظيفي / خطة التدخل السلوكي  •

 التعليق داخل المدرسة •

 فقدان االمتيازات •

 اجتماع األب / ولي األمر )مع المدير( •

اإلحالة إلى فريق برنامج التعليم المنفرد )الطالب  •
 غير مؤهل حالياً لخدمات التعليم الخاصة(

اإلحالة إلى فريق برنامج التعليم المنفرد )الطالب  •
 يتلقى حالياً خدمات التعليم الخاصة(

إحالة الطالب إلى فريق دعم الطالب لمراجعة   •
 504خطة 

 العزل من األنشطة الالمنهجية •

 االستعادة  •

الممارسات التصالحية )القائمة على الصف   •
 الدراسي أو الميسرة من قبل أخصائي(

 المدرسة قصير المدىتعليق خارج  •

 محكمة الطالب  •

 العزل المؤقت من الصف •
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 أمثلة على االستجابات طويلة المدى وخارج المدرسة والمحالة 

االستجابات التي يقودها المدير  
اإلحالة لمسؤول   احتماليةمع 

جلسة االستماع لسلوك  
 الطالب

تقوم هذه االستجابات بعزل الطالب من البيئة المدرسية لفترة زمنية ممددة بسبب شدة السلوك والعواقب المحتملة للضرر 
االستجابات سالمة المجتمع   وتعزز هذهالمستقبلي. وقد تتضمن إيداع الطالب فب بيئات آمنة توفر هيكل وخدمات إضافية. 

 ذات والخطرة ويجب استخدامها بطريقة متدرجة.المدرسي عبر معالجة السلوكيات المدمرة لل

 فصل •

 تعليق ممدد •

 تعليق طويل المدى •

 توصيات لإلجراءات المستقبلية  •

 إحالة لتعليم بديل •

اإلحالة إلى فريق برنامج التعليم المنفرد )الطالب  •
 غير مؤهل حالياً لخدمات التعليم الخاصة(

)الطالب اإلحالة إلى فريق برنامج التعليم المنفرد  •
 يتلقى حالياً خدمات التعليم الخاصة(

 إحالة الطالب إلى فريق دعم الطالب  •

إحالة الطالب إلى فريق دعم الطالب لمراجعة   •
 504خطة 

الممارسات التصالحية )القائمة على الصف   •
 الدراسي أو الميسرة من قبل أخصائي(

 
 
 

 وصف االستجابات التأديبية 
وتهدف هذه التعريفات إلى توفير وضوح  بالمصطلحات المستخدمة في مصفوف االنضباط وفي االستجابات التي يقودها الُمعلم/ المدير.مدرج أدناه قائمة 

 حول التدخالت التأديبية المتاحة عند االستجابة لسلوكيات الطالب. 
 

 العقد السلوكي 

 
الطالب غير المالئمة أو المخلة عبر خطة رسمية مصمصة من قبل موظفي المدرسة لتوفير تدخالت   تصحيح سلوك

 واستراتيجيات ودعم سلوكي إيجابية. 
 

التسجيل مع مستشار المدرسة / أخصائي  
 الموارد

 
الموارد أو الطبيب النفسي بالمدرسة أو األخصائي  ُمعلم  حث الطالب للتسجيل بشكل غير رسمي مع مستشار المدرسة أو 

 االجتماعي بالمدرسة أو مدرب يكون له عالقة بالطالب.
 

 االستجابات المستندة للصف الدراسي 

 
الُمعلم والطالب،   مؤتمر المستقطع أوالصف الدراسي مثل الوقت  استراتيجياتحث الطالب على التفكير في سلوكياتهم باستخدام  

أو كرسي التأمل، أو إعادة التوجيه )على سبيل المثال لعب األدوار(، أو تغيير المقاعد، أو االتصال بالمنزل، أو فقدان امتيازات  
 اعتذار. الصف الدراسي، أو خطاب 

 

 االجتماعات المجتمعية

 
في هذا النزاع لمناقشة الموضوع وحل المشاكل وتقديم حلول  المنخرطينجمع الطالب وموظفي المدرسية واألشخاص اآلخرين 

 ، االجتماعات الصباحية(.اليومية النقاشات)مثل 
 

 الخدمة المجتمعية

 
)على سبيل المثال العمل في مطبخ للحساء، أو تنظيف األماكن   وتفييدهالسماح للطالب بالمشاركة في األنشطة تخدم المجتمع 

 العامة، أو المساعدة في مرفق للمسنين(.
 

 ات حل النزاع

 
استخدام االستراتيجيات لمساعدة الطالب في تحمل المسؤولية لحل النزاعات بطريقة سلمية. ويشارك الطالب واآلباء/ أولياء 
األمور والمدرسين وموظفي المدرسة والمدراء خالل حل النزاع في أنشطة تعزز مهارات وتقنيات حل المشكالت مثل إدارة 

 التواصل الفعال. النشط و واالستماعالنزاع وإدارة الغضب 
 

 االحتجاز

 
مطالبة الطالب بتقديم تقرير لصف دراسي محدد قبل المدرسة أو خالل فترات الفراغ أو بعد المدرسة أو في إجازة نهاية األسبوع  

 لفترة زمنية محددة.
 

 
 

 فصلال

 
 فقط بموجب الظروف التالية: يوماً دراسياً أو أكثر والذي يتم  45هو فصل الطالب من برنامج الطالب العادي للمدة 

a)   ًحدد المشرف أو ممثله المفوض أن عودة الطالب إلى المدرسة قبل استكمال فترة الفصل سيشكل خطراً وشيكا
 يودي ألضرار جسيمة للطالب اآلخرين أو الموظفين.

b)   .ًيحدد المشرف أو ممثله المفوض فترة الفصل ألكبر مدى ممكن عمليا 
c) المفصول خدمات تعليمية مقارنة وخدمات دعم سلوك مالئمة لتعزيز عودة ناجحة   يوفر نظام المدرسة للطالب

 للبرنامج األكاديمي العادي للطالب. 
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 (2ب(). )08.01.11أ.13لوائح قانون والية ماريالند رقم  
 

 تقييم السلوك الوظيفي وخطة التدخل السلوكي 
 

 
الطالب غير المالئمة أو المخلة ويحدد النهج الذي يجب على موظفي  يجمع تقييم السلوك الوظيفي معلومات حول سلوكيات 

المدرسة اتباعها لتصحيح وإدارة هذه السلوكيات. ويتم استخدام المعلومات لوضع خطة تدخالت سلوكية للطالب. وتوفر خطة  
حيح السلوكيات المدرسية التدخالت السلوكية تدخالت واستراتيجيات ودعم سلوكي إيجابي مصممة من قبل موظفي المدرسة لتص 

 غير المالئمة أو المخلة 
 

 العزل / الفصل داخل المدرسة

 
أيام مدرسية في العام الدراسي ألسباب تأديبية  10عزل طالب داخل مبنى المدرسة "من البرنامج التعليمي الحالي لمدة تصل إلى 

(، ولكن ال يتم اعتباره تعليق داخل المدرسة، حيث  4)ب()08.01.11أ.13لوائح قانون والية ماريالند  من قبل مدير المدرسة"، 
 إن الطالب "يُمنح فرصة لالستمرار في: 

 التقدم في المنهج العام بشكل مالئم؛  (1
تلقي تعليم خاص والخدمات ذات الصلة في خطة التعليم المنفرد للطالب، في حال كان الطالب من ذوي اإلعاقة    (2

 وفقاً للقانون؛ 
 تناسب مع البرنامج الممنوح للطالب في الصف الدراسي العادي؛تعليم يتلقي   (3
المشاركة مع النظراء كما يتم في البرنامج التعليمي الحالي إلى الحد المناسب." لوائح قانون والية ماريالند    (4

 ()أ(. 2)ج()08.01.11أ.13
 

 برنامج التوجيه 

 
ضو مجتمع( الذين يساعدون في  طالب زميل، أو ع مستشار المدرسة، أو مدرس، أوإقران الطالب بالموجهين )على سبيل المثال 
 تطورهم الشخصي واألكاديمي واالجتماعي. 

 

 االتصال باآلباء
 

 عدتهم في تصحيح هذا السلوك غير الالئق أو المخل. وك أطفالهم والسعي للحصول على مساأولياء األمور عن سل /اآلباء إبالغ 
 

 ولي األمر والطالب / المدرساجتماع األب / 

 
أولياء األمور والمدرسين وموظفي المدرسة اآلخرين والمدراء في مناقشة حول سلوك الطالب والحلول  /اآلباء إشراك الطالب و

 المحتملة لمعالجة المشاكل االجتماعية واألكاديمية والشخصية المتعلقة بهذا السلوك.
 

 وساطة النظراء 

 
وتطوير حلول   النزاعاتاستخدام شكل من أشكال حل النزاعات حيث يعمل الطالب كوسطاء ويساعدوا نظرائهم في التعامل مع 

 لها. 
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 االستعادة
 

قد يشارك الطالب بين الحين واآلخر في سلوكيات تخرق نظام مدونة  
وقد تؤدي عواقب هذه الخروقات إلى تعليق الطالب من   قواعد السلوك. 

  ويجب بديل لمدة أطول. برنامجالذهاب للمدرسة لعدة أيام أو إيداعه في 
على الطالب عند عودته من التعليق ومع إرشادات الُمعلم المشاركة في  

 الستعادة العالقات المتضررة بسبب سوء سلوكه.  األنشطة
 

 تعريف الممارسات التصالحية 
تشير الممارسات التصالحية إلى مجموعة محددة من السلوكيات  

المستخدمة من قبل الطالب والموظفين والمديرين في إطار الجهود 
ويبدأ إنشاء   الرامية إلى إنشاء العالقات والحفاظ عليها وإعادة بنائها.

العالقات اإليجابية الجديدة عبر خلق إحساس بالمجتمع في الصف  
تتقلص حاالت السلوك التخريبي عبر اإلحساس  حيث  الدراسي.

 المشترك بالمجتمع. 
 

عندما يحدث سلوكيات مخلة في الصف الدراسي، تكون النتيجة تضرر  
ويجب على الطالب المتسبب في هذا   مجتمع الصف الدراسي وأفراده. 

الضرر المشاركة في الممارسات التصالحية ليعيد العالقات أو المجتمع  
 ية اإليجابية.إلى حالته األصل

 

 أمثلة على الممارسات التصالحية 
 مدرج أدناه بعض األنشطة التي تعد تصالحية بطبيعتها:

 

عندما تواجهه مشكلة، يوجه الُمعلم   -الدوائر المجتمعية  •
ويشارك الطالب   الطالب للجلوس في شكل دائرة.

خواطرهم ومشاعرهم وأفكارهم حول هذه المشكلة  
وييسر الُمعلم   لجلوس في الدائرة.ويرفعوا أيديهم، أثناء ا

بين الطالب عبر طرح سؤال واحد في كل مرة   المناقشة
يبدأ الُمعلم المناقشة عبر تسليم  ويطلب الردود من الطالب.

يتناوب الطالب في الرد  "قطعة التحدث" ألحد الطالب.
  على السؤال ولكن عندما يمتلكون "قطعة التحدث".

يتم السيطرة على   أالويضمن استخدام قطعة التحدث  
المحادثة من قبل الطالب األعلى صوتاً وأنه يوجد فرصة 

لدى جميع الطالب ليتم االستماع إلى رأيهم بشأن هذه  
وعلى الرغم من ذلك، قد يختار الطالب عدم   المشكلة.

 الرد بطريقة الئقة عندما يتم إعطاء "قطعة التحدث" إليهم.
بكتابة المالحظات   وبينما يتحدث الطالب، يقوم المعُلم 

وتحديد كيفية استخدام المعلومات التي تمت مشاركتها  
 خالل الدائرة لجعل مجتمع الصف الدراسي أقوى. 

 
 ويمكن استخدام الدوائر المجتمعية من أجل: 

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

o ت بشأن اإلجراءات. اقرار اتخاذ 
o  التي تؤثر على الطالب على  مناقشة األحداث

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

o .معالجة الموضوعات األكاديمية أو المنهجية 
 

تشبه دوائر العدالة الدوائر المجتمعية في  - دوائر العدالة •
الرئيسي بين الدوائر  االختالفويعد   الشكل واإلجراءات.

المجتمعية ودوائر العدالة هو الموضوعات التي يتم  

يتم استخدام دوائر العدالة للحصول على   مناقشتها.
مدخالت الطالب بشأن سلوكيات الصف الدراسي  

بينما يشارك   واضطراباته وعواقب السلوك السلبي.
الطالب في الدائرة أثر سوء السلوك عليهم وعلى مجتمع  

والهدف من تجمع الطالب في هذا   لدراسي.الصف ا
الشكل هو أن يعرف الطالب الذي يسئ السلوك األضرار  

 الذي تسبب بها للمجتمع ويتأخذ اإلجراءات التصحيحية.
 

 وقد تضم دوائر العدالة مشاركين آخرين مثل: 
o   ،موظف الدعم )أي مستشار المدرسة

األخصائي االجتماعي بالمدرسة، الطبيب 
 رسة، أخصائي التدخل السلوكي( النفسي بالمد

o الُمعلمين اآلخرين 
o مدير المرحلة التعليمية 

 

تشبه الدوائر اإلصالحية الدوائر   - الدوائر اإلصالحية •
ويعد   المجتمعية ودوائر العدالة في الشكل واإلجراءات.

االختالف الرئيسي بين الدوائر المجتمعية ودوائر العدالة 
استخدام الدوائر والدوائر اإلصالحية هو أنه يتم 

اإلصالحية للترحيب بالطالب مرة أخرى في مجتمع  
  الصف الدراسي بعد غياب طويل نتيجة العزل التأديبي.

وتقوم الدوائر اإلصالحية على احتياجات الطالب  
إن هدف الدوائر   ورغباتهم في المالئمة واالنتماء.

اإلصالحية هو إعالم الطالب بأنه قد تم العفو عنهم وأنه 
فالدائرة   ب بعودتهم لمجتمع الصف الدراسي.مرح

التصالحية هي الخطوة األولى في إصالح الضرر الذي  
 تسبب به سلوك الطالب المعزول. 

 

يدرس الُمعلمين ويجسدوا طرق محترمة   - اللغة اإليجابية •
لتصحيح السلوكيات غير المرغوبة شفاهياً مع حث  

ي بداية ف الطالب على المشاركة بسلوكيات أكثر مالئمة.
العام، يقدم الطالب للطالب قائمة بالكلمات التي تمثل  

الصفات الخصية والسلوكية والتي تؤدي إلى مجتمع صف  
هذه الكلمات   إحدى ويستخدم الُمعلم  دراسي آمن ومنظم.

 السلوك عندلمخاطبة الطالب الذي يخرق مدونة قواعد 
نية  الُمعلم كلمة ثا يستخدموخالل نفس المحادثة  االقتضاء.

  من القائمة ليعلم الطالب الرد المالئمة لتصحيح السلوك.
ومن خالل استخدام الُمعلم المستمر للهيكل واللغة  

في التعامل   ية، ويستوعب الطالب العملية ويبدؤوااإليجاب
 مع بعضهم البعض بنفس الطريقة المحترمة.

 

يمكن للطالب إدارة مناقشات بين   - وساطة النظراء •
  طالبين أو أكثر ممن لديهم مشاكل مع بعضهم البعض.

جلسة بين الطالب يتلقى وسطاء النظراء  استضافةوقبل 
تدريباً مكثفاً من مستشاري المدرسة على كيفية التعامل مع  

وتعد جلسات الوساطة التي  النزاعات بين الزمالء وحلها.
بسبب استعداد الطالب للتحدث مع  يقودها الطالب فعالة 

 أقرانهم وتلقي النصيحة منهم.
 

إن الممارسات التصالحية ليست إجراءات تأديبية وال يجب اعتبارها 
فال يزال الطالب الذي يشارك   استجابات تأديبية للسلوك غير المالئم.

في واحدة أو أكثر من الممارسات التصالحية المذكورة أعاله مؤهالً  
تمثل العواقب   العواقب المنطقية ويجب أن يتلقاها. للحصول على

المنطقية والممارسات التصالحية نهجاً ذا شقين إلنشاء مجتمع صف  
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 دراسي / بيئة مدرسية مواتية للتدريس والتعليم. 
 

 اإلخطارات السنوية 
 

من قانون   20يمنح قانون حقوق وخصوصية تعليم األسرة )المادة 
و( وقانون الوالية لآلباء والطالب الذين  1232الفقرة الواليات المتحدة 

عاماً أو أكثر )"الطالب المؤهلين"( حقوق محددة فيما يتعلق    18يبلغون 
 وتتضمن هذه الحقوق بسجل تعليم الطالب.

 

 تعديل حماية حقوق التالميذ
من قانون الواليات   20يمنح تعديل حماية حقوق التالميذ )المادة 

ح( حقوق محددة فيما يتعلق بإدارة االستطالعات  1232 المتحدة. الفقرة
ارات لومات لألغراض التسويقية وبعد االختبوجمع واستخدام مع

  18إلى الطالب الذين يبلغون  اآلباء البدنية. وتنتقل هذه الحقوق من 
قانون الوالية. وتتضمن   بمجوب ر أو إلى القاصر المتحرر عاماً أو أكث

 هذه الحق في: 
 

تُطلب الموافقة قبل أن يُطلب من الطالب الخضوع   .1
لالستبيان الذي يتعلق بواحدة أو أكثر من المواضيع  

المحمية التالية )"استبيان المعلومات المحمية"(، إذا ما  
قبل  كان االستبيان ممول بشكل كامل أو جزئي من 

برنامج تابع لوزارة التربية والتعليم األمريكية. وهذه 
 المواضيع هي: 

 
 االنتماءات والمعتقدات السياسية للطالب أو لوالد الطالب.  .أ

 المشكالت العقلية أو النفسية للطالب أو لعائلته.  .ب

 السلوكيات أو المواقف الجنسية. .ج
 السلوكيات غير القانونية أو المعادية للمجتمع أو المجرمة .د

 للذات أو المهينة.
الذين يربطهم التقييمات النقدية لألشخاص اآلخرين  .ه

 سرية وثيقة. بالمشاركين عالقات أ
العالقات المميزة أو المماثلة المعترف بها قانوناً مثل   .و

 المحامين واألطباء والوزراء.
الممارسات أو االنتماءات أو المعتقدات الدينية للطالب أو   .ز

 لوالدي الطالب. 
الدخل، بخالف المطلوب بموجب القانون لتحديد األهلية  .ح

 للبرنامج.
 

 استالم اإلخطار وفرصة للطالب لينسحب من:  .2
أي استبيانات محمية أخرى، بغض النظر عن   (أ

 مصدر التمويل. 

بدنية غير طارئة أو   أي اختبارات أو فحوصات (ب
جراحية مطلوبة كشرط للحضور، ويتم إدارتها  

ا، وليست ضرورية من قبل المدرسة أو وكيله
لحماية الصحة أو السالمة الفورية للطالب، فيما  

عدا فحوصات السمع أو البصر أو العامود  
الفقري، أو أي اختبارات أو فحوصات بدنية  
 مسموح بها أو مطلوبة بموجب قانون الوالية.

االنشطة التي تتضمن جمع المعلومات الشخصية  ( ج
المجمعة من الطالب أو اإلفصاح عنها أو  
استخدامها للتسويق أو المبيعات أو لنشر  

)ال ينطبق هذا على جمع  المعلومات لآلخرين.
المعلومات الشخصية المجمعة من الطالب أو  

اإلفصاح عنها أو استخدامها لغرض حصري 
وهو تطوير أو تقييم أو تقديم منتجات أو خدمات  

 تعليمية للطالب أو للمؤسسات التعليمية. 
 

 أمام اإلدارة أو االستخدام: الفحص بمجرد الطلب و .3
استبيانات المعلومات المحمية للطالب واالستبيانات التي   .أ

 تنشئها جهات خارجية.
المعدات المستخدمة لجمع معلومات شخصية من   .ب

الطالب أو ألي من األغراض للتسويق أو المبيعات أو  
 التوزيع األخرى المذكورة أعاله. 

 المنهج التعليمي. المواد التعليمية المستخدمة كجزء من  .ج
 

 السرية 
الحق في تقديم موافقة كتابية قبل أن تقوم المدرسة باإلفصاح عن أي 

( من سجالت تعليم الطالب، فيما عدا  PIIمعلومات معرفة للشخصية )
الحد الذي يسمح قانون حقوق وخصوصية تعليم األسرة باإلفصاح عنه  

 من دون موافقة.
 

لإلفصاح عن سجل الطالب، إذا كان اإلفصاح  ال يُطلب موافقة مسبقة 
 موجه إلى: 

 
تعليمية  اهتمامات مسؤولي المدرسة الذين يوجد لديهم  .1

مشروعة. يُعرف "مسؤول المدرسة" على أنه شخص ُمعين  
أو شخص أو شركة متعاقد معها من قبل نظام المدرسة ولديه 

تعليمية مشروعة في سجالت الطالب من أجل   اهتمامات
سؤولياته المهنية أو الوظيفية على النحو المحدد من  الوفاء بم

قبل مدارس مقاطعة بالتيمور العامة. ويكون لدى موظف  
تعليمية مشروعة في حال كان يحتاج  اهتماماتالمدرسة 

 لمراجعة السجل التعليمي للوفاء بالمسؤوليات الوظيفية.
لمدرسة أخرى أو لنظام تعليمي يسعى أو يعتزم الطالب   .2

التسجيل به، عند الطلب من دون موافقة، ستقوم 
مدارس مقاطعة بالتيمور العامة باإلفصاح عن سجل  

 تعليم الطالب  

لالمتثال إلى حكم قضائي أو مذكرة إحضار مصدرة   .3
بشكل قانوني في حال حاولت مدارس مقاطعة بالتيمور 

 ألب أو الطالب المؤهل قبل االمتثال العامة إخطار ا
إلى المحكمة عندما تشرع مدارس مقاطعة بالتيمور  .4

د األب أو الطالب  إجراءات قانونية ض باتخاذالعامة 
جهد معقول إلخطار األب أو الطالب   ويكون قد تم بذل

 المؤهل. 

لألطراف المالئمة في حاالت الطوارئ المتعلقة بالصحة  .5
 والسالمة. 

لخدمات الطعام   المفوضيناعة أو ممثليه إلى وزير الزر .6
والغذاء بغرض إنشاء برامج مراقبة وتقييم وقياس أداء 

  البرامج ومصرح بها بموجب قانون الغذاء المدرسي الوطني
 ، بموجب شروط محددة. 1966لريتشارد بي راسل لعام  

على أي نحو آخر تسمح به القوانين واللوائح الفيدرالية أو  .7
 والية.قوانين ولوائح ال

 

 معلومات الدليل
يُطالب قانون حقوق وخصوصية تعليم األسرة مدارس مقاطعة بالتيمور 

العامة بأن تحصل على موافقة مسبقة المكتوبة من األب أو الطالب  
المعرفة للشخصية من سجل تعليم  عن المعلوماتالمؤهل لإلفصاح 
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س لى الرغم من ذلك يجوز لمداروع الطالب، مع استثناءات محددة 
ة بالتيمور العامة اإلفصاح عن "معلومات دليل" معينة من دون  مقاطع

موافقة كتابية، إال في حال طلب األب أو الطالب المؤهل خالف ذلك  
من مدارس مقاطعة بالتيمور العامة. وممكن أيضاً اإلفصاح عن  

معلومات الدليل التي ال تعد بشكل عام ضارة أو انتهاك للخصوصية إذا  
اح عنها، إلى منظمات خارجية من دون موافقة كتابية ما تم اإلفص

 مسبقة من األب أو الطالب المؤهل. 

 
تم تحديد المعلومات التالية من قبل مدارس مقاطعة بالتيمور العامة  

على أنها "معلومات الدليل" ويمكن اإلفصاح عنها من دون موافقة 
كتابية: اسم الطالب ولقبه؛ وتواريخ حضور المدرسة؛ والصف؛ 

ووضع التسجيل بالمدرسة؛ وأحدث مدرسة تم الحضور بها؛ ومجال  
اركة في األنشطة والرياضات الرسمية؛ الدراسة الرئيسي؛ والمش

ووزن وطول المشاركين في الفرق الرياضية؛ والدرجات والمكافآت  
   الفيديو أو الصور اإللكترونية. مقاطع  والصورانالمستلمة؛ 

 

ويمكن لآلباء والطالب المؤهلين إلغاء إمكانية إفصاح مدارس مقاطعة 
الخاصة بأبنائهم أو بهم الطرق بالتيمور العامة عن معلومات الدليل 

من منشورات المدرسة، ومن منشورات مدارس مقاطعة  التالية:
بالتيمور العامة على صعيد المنظومة، ومن مراسالت منشورات  
مدارس مقاطعة بالتيمور العامة على صعيد المنظومة والمدرسة،  

 وللجهات الخارجية بخالف منظمات وسائل اإلعالم اإلخبارية.

 

ل رفض اإلفصاح عن معلومات الدليل، يجب على األب أو  من أج
والنقر على لوحة /  BCPS Oneالطالب المؤهل تسجيل الدخول إلى  

زر معلومات الطالب واختيار اسم الطالب من القائمة المنسدلة والنقر 
بعدها على لوحة / زر تفضيالت الخصوصية. ويمكن لألب طلب أال  

لعامة باإلفصاح عن معلومات الدليل  تقوم مدارس مقاطعة بالتيمور ا
الخاصة بطفله عبر تحديد المربعات المناسبة. وإذا كان ال يوجد لدى  

/ الطالب   لألباألب أو الطالب المؤهل وصول لإلنترنت: فيمكن 
المؤهل االتصال بمدير مدرسة الطفل الستخدام جهاز كمبيوتر 

خيارات خصوصية الطالب   ؛ أو إكمال BCPS Oneللوصول إلى  
 ، الملحقات( وإرسال النموذج إلى مدير مدرسة الطفل.6202)قاعدة 

ويجب إكمال خيار خصوصية الطالب المطلوب بموجب هذه الفقرة في 
يوماً من   30سي أو خالل  أكتوبر من كل عام درا 1موعد أقصاه  

وفي حال رغب األب بتغيير خيار  تسجيل الطالب بالمدرسة.
خيارات   خصوصية الطفل بعد الموعد النهائي، فيجب على األب إكمال

،  6202)قاعدة  لها إلى مدير مدرسة الطفل.وإرساخصوصية الطالب 
 الملحقات( 

 

 خيارات الخصوصية بخالف معلومات الدليل 
تمنح مدارس مقاطعة بالتيمور العامة أيضاً الحق لألب أو الطالب  

من أنشطة محددة عبر إكمال تفضيالت    االنسحابالمؤهل الحق في 
خيارات خصوصية   أو عبر إكمال BCPS Oneالخصوصية في 

  وإرسال النموذج إلى مدير مدرسة الطفل. الطالب
 

 ومؤسسات التعليم العاليالقائمين على التجنيد العسكري 
يُطالب القانون الفيدرالي مدارس مقاطعة بالتيمور العامة بتوفير وصول 

 ألسماء طالب المدارس الثانوية وعناوينهم وأرقام هواتفهم، 
مالم يخطر األب أو الطالب المؤهل مدير المدرسة كتابتاً بعد اإلفصاح 

يد على التجن لى طلب مقدم من القائمينعن هذه المعلومات، بناء ع
ويُطالب قانون الوالية مداري  العسكري ومؤسسات التعليم العالي.

مقاطعة بالتيمور العامة أيضاً بتوفير نفس المعلومات إلى ممثلي  

التوظيف الرسميين لدى القوات المسلحة بوالية ماريالند والواليات 
المتحدة من أجل إعالم الطالب بفرض التعليم والعمل المتاحة في 

أن يطلبا عدم اإلفصاح عن اسم الطفل وعنوانه  للوالدينويمكن  جيش.ال
وهاتفه للقائمين على التجنيد العسكري ومؤسسات التعليم العالي عبر  

خيارات  أو إرسال   BPCS One إكمال تفضيالت الخصوصية في
 (. 5230 رقم قاعدة) إلى مدرسة طفلهم خصوصية الطالب

 
 

 الملكية الفكرية للطالب
ض الممتلكات  يجوز لمدارس مقاطعة بالتيمور العامة نشر و/ أو عر

و المنشورات والمنشورات التي قام بها الطالب  للطالب و/ أالفكرية 
خالل األنشطة التي ترعاها المدرسة و/ أو التجارب التعليمية. ويجوز  

عرض األعمال التي قام بها الطالب في المدرسة خالل المناسبات  
التي ترعاها المدرسة أو يمكن استخدامها في منشورات أو مراسالت  

العامة عبر وسائل اإلعالم الرقمية والمطبوعة  مدار مقاطعة بالتيمور
بما في ذلك: الرسائل اإلخبارية المدرسية، أو الكتب السنوية / كتب  

، أو مواقع الويب الخاصة بمدارس مقاطعة  الدليلالذكريات، أو 
بالتيمور العامة / بالمدرسة، أو مواقع التواصل االجتماعي )على  

،  Twittertm، وInstagramو ،Facebooktm سبيل المثال
أو قناة نظام المدرسة التلفزيونية  ، وما إلى ذلك( blogs، وFlickrو

ويجوز لآلباء أو للطالب المؤهلين   على الكابل، أو أي وسيلة أخرى.
طلب عدم نشر الممتلكات الفكرية أو المنشورات / المنتجات الخاصة 

ية في  بطفلهم أو بهم أو عرضها عبر إكمال تفضيالت الخصوص
BPCS One   إلى مدرسة   خيارات خصوصية الطالبأو إرسال

 ( 6202دة قاع) طفلهم.

 
من   باالنسحابستفترض مدارس مقاطعة بالتيمور العامة أنك لم تقم 

اإلفصاح عن معلومات طفلك، إال إذا قمت بإكمال تفضيالت  
خيارات خصوصية أو إرسال  BPCS Oneالخصوصية في 

  30أكتوبر أو خالل  1إلى مدرسة طفلك في موعد أقصاه  الطالب
 العامة.  بالتيموريوماً من التسجيل في مدارس مقاطعة 

 

 الحق في الفحص والمراجعة 
يوماً من   45المؤهلين فحص وراجعة سجلهم التعليمي خالل يحق للطالب 

الذين يرغبون في فحص  اآلباء ويجب على  تلقي المدرسة طلباً بذلك.
السجالت التعليمية لطفلهم إرسال طلب مكتوب إلى مدير المدرسة يحدد  

السجل التعليمي الذين يرغبون في فحصه. ويقوم مدير المدرسة أو 
بإجراء الترتيبات للوصول وإخطار األب أو الطالب  الموظف المفوض 

 المؤهل بالوقت والمكان الذي يمكن فحص سجل الطالب به. 

 طلب تعديل سجل الطالب 
يحق لآلباء والطالب المؤهلين طلب تعديل السجل التعليمي للطالب  

الذي يعتقد األب أو الطالب المؤهل أنه غير دقيق أو مضلل أو يخرق 
الب بموجب قانون حقوق وخصوصية تعليم  حقوق خصوصية الط

أو الطالب المؤهلين الذين يرغبون في أن  اآلباء يجب على  األسرة.
يطلبوا من المدرسة تعديل السجالت التعليمية الكتابة إلى مدير المدرسة 

وتحديد الجزء الذين يريدون تغييره في السجل بوضوح ويوضحوا  
عديل السجل على النحو  في حال قررت المدرسة عدم ت سبب تغييره.

الذي طلبه األب أو الطالب المؤهل، ستقوم المدرسة بإخطار األب أو  
  الطالب المؤهل بالقرار وبحقهم في جلسة استماع بشأن طلب التعديل.
ويتم توفير معلومات إضافية بشأن إجراءات جلسة االستماع لألب أو  

عد المشرف،  )قوا الطالب المؤهل عند إخطاره بحقه في جلسة استماع.
 (.سجالت الطالب  ، 5230 رقم قاعدة
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 الحق في تقديم شكوى 
الحق في تقديم شكوى لوزارة التربية والتعليم بالواليات المتحدة فيما  

عدم امتثال مدارس مقاطعة بالتيمور العامة بمتطلبات  بادعاءات يتعلق
فيما يلي اسم وعنوان المكتب   قانون حقوق وخصوصية تعليم األسرة.

 الذي يدير قانون حقوق وخصوصية تعليم األسرة:

 
 مكتب سياسة خصوصية الطالب 

 وزارة التربية والتعليم بالواليات المتحدة 
400 Maryland Avenue ، SW 

Washington ، D.C. 20202-5920 
 ( 5327-872-800-1الواليات المتحدة ) -تعليم -800-1هاتف: 

 

تصوير مقاطع الفيديو على ممتلكات المدرسة بما في ذلك الحافالت  
 المدرسية 

تمتلك مدار مقاطعة بالتيمور العامة القدرة على تصوير مقاطع فيديو  
ا في ذلك للطالب في ممتلكات المدرسة وفي تصوير مقاطع فيديو )بم

ويمكن   التسجيل الصوتي أثناء تواجدهم في الحافالت المدرسية.
استخدام مقاطع الفيديو لألغراض التأديبية، وفقاً لتقدير المشرف أو من  

  ينوب عنه.
 

 نظام تحديد هوية الزوار
يجب على زوار مدارس ومكاتب مدارس مقاطعة بالتيمور العامة  

الزوار وتقديم رخصة قيادة أو أي صورة  تسجيل موقع تسجيل دخول 
هوية مصدرة من قبل الحكومة. ويقوم موظف المدرسة أو المكتب  

وبعد التصريح للزائر  بإدخال بيانات كل زائر إلى نظام تحديد الهوية.
بالدخول، يتم طباعة بطاقة مرور زائر. ويُطلب ن الزوار إظهار بطاقة  

الزيارة   انتهاءالزيارة. وعند مرور الزائر على مقدمة مالبسهم طوال 
يجب على الزائر إعادة بطاقة المرور إلى المكتب وتسجيل الخروج قبل 

 مغادرة المبنى. 
 

 لتحديد الهوية  Card-Oneنظام 
على   One-Cardشارة تحديد الهوية  ارتداءيُطلب من الطالب 

شخصهم طوال ساعات المدرسة وخالل المناسبات التي ترعاها 
 قاعدةالشارة ال يشكل مخاطر على السالمة ) ارتداءكان  المدرسة طالما

هي ملكية خاصة بمدارس مقاطعة  card-Oneإن شارات  (.3710
وعلى الرغم من ذلن، فأن الطالب والموظفين  بالتيمور العامة.

ل  مسؤولين عن الحفاظ على شارة تحديد الهوية قابلة للتشغيل خال 
أو تضررت يتم   One-cardالتسجيل أو التعيين. وإذا فقدت شارة  

 دوالرات لتبديل الشارة. 5فرض رسوم بقيمة 
 

 إجراءات المحاسبة على الوجبات / الوجبات البديلة / التحصيل 
، ويتأكد برنامج تغذية الطفليقوم مكتب خدمات الطعام والغذاء بتشغيل 

صحية. ويتم إتاحة الوجبات   لواجباتمن إمكانية وصول جميع الطالب 
مة للمؤهلين.  الجوابات المدعو للشراء مقابل السعر المنشور. يتم إتاحة 

عند الخدمة. يجوز استخدام الدفع النقدي،  الجواباتويستحق سداد ثمن 
بر أو الشيكات الشخصية، أو نظام بطاقات ائتمان الدفع المسبق ع

والمتوسطة الذين ا  االبتدائيةاإلنترنت. ويمكن لطالب المدارس 
  6يمتلكون تمويالً لتغطية تكلفة الوجبة تمديد ائتمانهم إلى ما يصل إلى 

سيتلقى  ،دوالرات 6 األقصىدوالرات. وعندما يتم الوصول للحد 
لتحصيل الرصيد  اآلباء الطالب وجبة بديلة. ويتم إرسال إخطار إلى 

المستحق للحساب غير المسدد. ال يتم تمديد ائتمان طالب المدارس  
الثانوية ويتم تقديم وجبات بديلة لهم فقط. للمزيد من المعلومات بشأن  

إجراءات المحاسبة على الوجبات والوجبات البديلة والتحصيل قم  
 . موقع ويب مكتب خدمات الطعام والغذاء بزيارة

 

 خدمات الصحة المدرسية 
تقدم ممرضة  يتم تعيين ممرضة مسجلة بدوام كامل لكل مدرسة.

وباإلضافة  المدرسة برنامج خدمات صحية شامل للطالب والموظفين.
موظف واحد على االقل حاصل على  إلى الممرضة تمتلك كل مدرسة 

 تدريب في اإلنعاش القلبي الرئوي واإلسعافات األولية.
 
يتم عقد برامج لفحص الرؤية والسمع من قبل وزارة الصحة بمقاطعة  

( أو مرحلة رياض األطفال وفي 4بالتيمور في مرحلة التمهيدي )بعمر 
طفالهم إذا كان األب ال يرغب في أن يتم مسح أل . 8، و4و ،الصفوف

 بذلك كتابياً. ممرضةالمشاركة في هذه الفحوصات، فيجب عليه إخطار 
 
في حال كان هناك شواغل طبية تتطلب قيام الطالب بحمل أدوية   

® فيجب االتصال Epi-Penطوارئ مثل أجهزة االستنشاق لربو وأي  
 بالممرضة 

 
يتم إتاحة طاوالت طعام خالية من مسببات الحساسية للطالب الذين   

يُرجى تنبيه ممرضة المدرسة   يعانون من حساسية الطعام، عند الطلب. 
 إذا كان طفلك يحتاج إلى أي تجهيزات تتعلق بمخاوف طبية.

  

http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/3000Series/RULE3710.pdf
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http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/3000Series/RULE3710.pdf
http://businessservices.bcps.org/departments/business_services_operations/food_and_nutrition_services/
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 السياسات 
 

يوليو   1فيما يلي ملخص السياسات المتعلقة بسلوك الطالب اعتباراً من  
سياسات وقواعد  تتوافر السياسات والقواعد الحالية على  .0202

 . مدارس مقاطعة بالتيمور العامة 
 

 الزوار 
قاعدة والمدارس والمكاتب الزائر  لزوار 1240سياسة رقم تُعرف 

خص غير موظف أو طالب مسجل حالياً  على أنه "أي ش  1240رقم 
ويتم تشجيع زيارة الصفوف الدراسية واالجتماعات   في المدرسة."

واألشخاص المفوضين اآلخرين. ويجب الترتيب مسبقاً  اآلباء من قبل 
لمثل هذه الزيارات واالجتماعات مع مدير المدرسة أو مع ُمعلم  

واجتماعات الصف الدراسي  الصف الدراسي. ويجب عقد زيارات 
بطريقة ال تؤثر بها الزيارات و/ أو االجتماعات على أنشطة الصف  

 الدراسي الخاصة بأي طالب في الصف. 

 
قبل بدء أي أعمال تتعلق بالمدرسة أو بالنظام المدرسي يُطلب من   

 زوار أياً من مدارس أو مكاتب مدارس مقاطعة بالتيمور العامة أن: 
 

ة أو صورة هوية مصدرة من قبل  يقدموا رخصة قياد .1
 الحكومة. 

 توضيح الغرض من الزيارة. .2
بطاقة مرور الزوار أو شارة تحديد هوية مدارس   ارتداء .3

 مقاطعة بالتيمور العامة طوال وقت الزيارة.
 

يجوز ألي من موظفي نظام المدرسة أو مسؤولي موارد المدرسة 
دخول  طلب تحديد الهوية وسبب الزيارة من أي شخص يرغي في 

ويجب على أي موظف نظام مدرسة يالحظ زائر   ملكية المجلس.
من دون بطاقة مرور توجيهه إلى المكتب الرئيسي أو الموقع  

 المخصص لتسجيل الدخول. 
 

 منع الدخول 
يجوز ألي موظف مفوض منع دخول أي شخص إلى ملكية مدارس  

 مقاطعة بالتيمور العامة إذا كان: 
أو موظف معين بموقع  ليس ذو نية حسنة، وهو طالب  .1

بمدارس مقاطعة بالتيمور العامة مسجل حالياً وال يمتلك عمل  
 قانوني لمتابعته بالموقع. 

ذو نية حسنة، وهو طالب مسجل حالياً بالمدرسة وتم تعليقة أو  .2
 فصله من الموقع، لمدة التعليق أو الفصل. 

 موظف أو طالب ُرفض دخوله لموقع نتيجة إلجراء إداري. .3
يقة تعرقل أو تؤرق إقامة األنشطة أو اإلدارة أو يتعامل بطر .4

 صفوف المدرسة بنظام. 
يتحرش أو يهدد بإيذاء أي طالب أو موظف أو وكيل أو أي   .5

شخص آخر موجود على أراضي المدرسة بصورة قانونية أو 
بالقرب من المدرسة مباشرة أو على مركبة مدرسية أو في 

نظام المدرسة  نشاط ترعاه المدرسة أو أي ممتلكات يملها 
 ويستخدم ألغراض إدارية أو غيرها. 

مسجل على أنه معتدي جنسي، إال إذا تم طلب اإلذن ومنحه   .6
 قبل زيارة المدرسة وفقاً لقوانين الوالية. 

 
أي زائر للمدرسة أو المكتب يرفض إتباع إجراءات الزيارة أو ال   

فض دخوله يغادر أو يرفض المغادرة إذا طلب منه ذلك، فيجوز ر
رسة. ويكون مدير المدرسة ومسؤولي  لمباني وأراضي نظام المد

المبنى مسؤولين عن التحقيق في الحادثة للبحث عن خروقات  
ى ممتلكات الغير وفقاً إلى المزعومة وإصدار خطاب عدم تعدي عل

 إجراءات نظام المدرسة المعمول بها. 
 

 التنمر اإللكتروني، أو التحرش، أو التخويف التنمر أو
ويحظر مجلس التعليم أي أعمال تنمر أو تنمر إلكتروني أو تحرش أو  

ترهيب ألي شخص على ممتلكات المجلس أو في األنشطة أو 
المدرسة أو في الحافالت المدرسية أو تلك التي  المناسبات التي ترعاها 

 سياسة)مجلس التعليم   تعطل التشغيل المنتظمة للمدرسة بشكل كبير.

  5580 رقم
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5

000Series/RULE5580.pdf من قواعد  5580رقم قاعدة و
 المشرف(. 

  

لوك يستخدم الشخص به سلطته بشكل متكرر التنمر هو نمط س  •

اللفظي أو البدني أو المكتوب   السلوكبطريقة مقصودة، بما في ذلك 

 أو المراسالت اإللكترونية المتعمدة ضد واحد أو أكثر من الطالب. 

هو المراسالت التي تصنف على إنها تنمر أو   التنمر اإللكتروني •

تحرش أو تخويف ويتم نقلها عبر جهاز إلكتروني ويتضمن 

استخدام مواقع التواصل االجتماعي أو الهاتف أو هاتف الخلوي أو  

 الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي أو أي جهاز إلكتروني آخر. 

لى  يتضمن أفعال سلبية فعلية أو متصورة التي تسيئ إ التحرش  •

فرد آخر أو تسخر منه أو تحقر منه فيما يتعلق بعرقه أو األصل 

القومي أو نوع الجنس أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسانية أو  

الديانة أو األصل أو الخواص البدنية أو الحالة االجتماعية 

واالقتصادية أو الحالة عائلية أو القدرات البدنية أو العقلية أو  

 اإلعاقة.

هو تعريض الفرد لفعل يهدده ويحفز إحساس الخوف  التخويف •

 و/ أو الدونية عمداً. 

التحرش الجنسي هو أي سلوك متعمد و/ أو متكرر غير   •

مرغوب فيه وذو طبيعة جنسية، سواء كان لفظياً أو غير لفظياً  

 أو جسدياً. 

يتم تأديب الطالب الذين يشاركوا في سلوكيات تشكل تنمر و/ أو  
تنمر إلكتروني و/ أو تحرش و/ أو تخويف و/ أو يوجهون  

اتهامات كاذبة و/ أو يقومون بأفعال انتقامية وثأرية تتعلق بالتنمر 
 لسياسيةأو التنمر اإللكتروني، أو التحرش، أو التخويف، وفقاً 

، وقواعد سلوك  من قواعد المشرف  5550قاعدة رقم و المجلس
التنمر اإللكتروني،  التنمر أوعن  اإلبالغالطالب. ويمكن للطالب 

 أو التحرش، أو التخويف من دون الخوف من العواقب الضارة. 
 
  التنمر أوضحية / هدف أو شاهد على  يجب على الطالب الذي يكون  

التنمر اإللكتروني، أو التحرش، أو التخويف اإلبالغ عن الحادثة إلى 
التنمر، أو  المدير أو موظف أو اإلبالغ عن الحادثة باستخدام 

نموذج  التحرش، أو التخويف
/http://www.bcps.org/system/policies_rules.اإلبالغ

FORMS_EXHIBITS/5000SERIES/FORM5580A.
dfp  نماذج اإلبالغ عن التنمر، أو التحرش، أو  ويمكن أيضاً إرسال

إلى مدير المدرسة من قبل الطالب أو األب أو ولي األمر أو   التخويف
م توجيه  وبمجرد إرسال التقرير يت أي شخص آخر نيابة عن الطالب.

مباشرة إلى البريد اإللكتروني الخاص بمدير مدرسة الضحية /  
 المستهدف. 
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أو التحرش أو   نسخة اإلبالغ عن التنمر، النسخة المطبوعة من  
متاحة في مكتب المدرسة الرئيسي )األمامي(، مكتب   التخويف

  بنظام المدرسة.  الخاصمستشار المدرسة، وعلى موقع الويب 

ويمكن الحصول عليها من المدير أو نائبه أو تنزيلها من موقع الويب  
الخاص بمدارس مقاطعة بالتيمور العامة. ويجب تسليم النماذج المكتملة  

 إلى مدير المدرسة أو نائبه. 
 

غير القانوني  العصابات واألنشطة العصابية والسلوك التخريبي أو
 المماثل للجماعات 

طة العصابية والسلوك التخريبي أو يحظر مجلس التعليم إقامة األنش
اعات على ممتلكات المدرسة أو الحافالت  غير القانوني المماثل للجم

كما يحظر مجلس   المدرسية أو في األنشطة التي ترعاها المدرسة.
والثأرية للفرد الذي يبلغ عن نشاط  االنتقاميةالتعليم القيام بأعمال 

غير القانوني مماثل للجماعات أو يكون   عصابي أو اسلوك تخريبي أو
   اط العصابي.ضحية أو شاهد على فعل من أفعال النش

 
وبناء عليه، لن يشارك الطالب في أي فعل من شأنه تعزيز مصلحة أي  

غير القانوني  عصابة، أو أي نشاط عصابي، أو أي سلوك تخريبي أو
غواء مع  مماثل للجماعات، على سبيل المثال ال الحصر ما يلي: اإل

و  أكراه أو بدون؛ العضوية في أي عصابة أو االنتماء إليها؛ الرسوم أ
الكتابة أو نقش رسوم على الجدران أو رسائل أو رموز أو عالمات  

تتعلق بالعصابات على ممتلكات المدرسة؛ و/ أو المشاركة في أي فعل  
عنيف أو ابتزاز أو أي فعل آخر غير قانوني أو خرق آخر لسياسات  

غواء أي شخص  لتعزيز األنشطة العصابية؛ و/ أو إاالنضباط بالمدرسة 
أي عنف جسدي ضد شخص آخر لتعزيز األنشطة للمشاركة في 

العصابية؛ و/ أو استخدام وسائل التواصل االجتماعي لتعزيز مصلحة  
أي عصابة أو أي نشاط عصابي أو أي سلوك تخريبي أو غير قانوني 

 . مماثل للجماعات
 

من    5551سياسة رقم يخضع الطالب الذين يقومون بخرق 
من قواعد المشرف   5551قاعدة رقم سياسات مجلس التعليم و

  5550رقم  وقاعدةراءات التأديبية وفقاً لسياسة مجلس التعليم لإلج
من قواعد المشرف، باإلضافة إلى أي عقوبات جنائية أو مدنية 

 السارية.
 
يجب اإلبالغ عن حوادث األنشطة العصابية المحتملة أو السلوك   

غير القانوني المماثل للجماعات إلى مدير أو موظف أو يمكن  
نموذج اإلبالغ عن  األنشطة العصابية باستخدام لألفراد اإلبالغ عن 

اإلبالغ عن الحوادث المتعلقة  نموذج المتعلقة بالعصابات. الحوادث
والذي يمكن الحصول عليه من المدير أو نائبه أو موقع  بالعصابات 

 الويب الخاص بمدارس مقاطعة بالتيمور العامة. 
 

 استخدام الطالب لمنتجات التبغ وحيازتها
مباني وأراضي مدارس مقاطعة بالتيمور العامة خالية من التبغ ومن  

التدخين. يحظر بيع أو استخدام أو حيازة منتجات التبغ واألجهزة  
المتعلقة بالتبغ ومنتجات التبغ المقلدة والوالعات والمبخرات والسجائر 

اإللكترونية األخرى على  النيكوتينتوصيل  وأجهزةاإللكترونية 
مدرسة وفي أي أنشطة ترعاها المدرسة. وسيعالج المديرون ممتلكات ال

من سياسات    5530سياسة رقم  الخروقات على النحو الموضح في
 من قواعد المشرف. 5530قاعدة رقممجلس التعليم و

 

 بوصفة طبية ومن دون وصفة طبية  الدواء: 
يجب على الطالب الذين يحتاجون لتناول الدواء خالل اليوم الدراسي  

تقديم طلب من مقدم خدمة صحية مرخص وإرسال الدواء إلى ممرضة 

والجرعة /  ،ألصلية المكتوب عليها اسم الطالبالمدرسة في العلبة ا
ويجب إعطاء جميع األدوية من قبل   القوة، وتوجيهات اإلعطاء المحددة.

ممرضة المدرسة أو الموظف المدرب. يُطلب إذن كتابي من ممرضة  
المدرسة والوالد ومقدم الرعاية الصحية قبل السماح للطالب بحمل أي  

لها بنفسه، على سبيل المثال ال  عالجات دوائية متخصصة أو يتناو
الحصر استخدام قلم إيبنفرين، وأجهزة االستنشاق، واألنسولين. يجوز  

لممرضة المدرسة إعطاء أدوية من دون وصفة طبية في حاالت محددة  
سياسة  )على سبيل المثال الصداع( بموافقة الوالد. يُرجى االطالع على 

 . 5540رقم قاعدة و 5540رقم 
 

 المشروبات الكحولية والمخدرات 
يحظر على الطالب حيازة و/ أو توزيع و/ أو استخدام المشروبات  
الكحولية أو المواد المخدرة أو أدوات المخدرات أو مواد االستنشاق 

بأي كمية في ممتلكات المدرسة أو أي أنشطة ترعاها المدرسة. يجوز 
من أحكام مجلس   5540سياسة رقم تأديب الطالب الذين يخرقون 

التعليم، بشأن المشروبات الكحولية والمواد المخدرة ومواد االستنشاق 
واألدوية بوصفة طبية ومن دون وصفة طبية، وفقاً إلى سياسة 

من قواعد المشرف، قواعد سلوك    5550المجلس وقاعدة رقم 
ن االطالع على تعريفات المشروبات الكحولية والمواد  يمك  الطالب.

المخدرة ومواد االستنشاق وأدوات المخدرات في سياسات مجلس  
 . 5540سياسة رقم  التعليم

 

حوادث لحيازة أو استخدام أو  يقوم مدير المدرسة باإلبالغ عن أي 
توزيع الكحول أو أي مخدرات أخرى في إدارة الشرطة بمقاطعة  

ال تم العثور على  وكما ينص القانون، في ح (.BCoPDبالتيمور )
بها و/ أو تمت مصادرتها من قبل موظف المدرسة،  المخدرات المشينة

إعالم فيجب على المدير إبالغ إدارة الشرطة بمقاطعة بالتيمور عبر 
-9مسؤول موارد المدرسة في المدرسة الثانوية أو عبر االتصال على 

  المشتبهلطلب ضابط شرطة ألخذ حيازة المخدرات غير القانونية  911
 بها.

 

 االعتراف الطوعي باستخدام المخدرات 
يتم توفير الدعم والموارد لدعم الطالب الذي يسعى طواعية للحصول  

شار المدرسة أو مديرها أو أي أخصائي  على معلومات من ُمعلم أو مست
 تعليمي آخر معين 

من قبل مدارس مقاطعة بالتيمور العامة من أجل التغلب على أي شكل   
مش أشكال استخدام المخدرات، وال يكون تحت تأثيرها أو تكون  

لن يتم استخدام شهادة الطالب المتعلقة باستخدام المخدرات   بحوزته.
قاعدة ) إجراءات تأديبية على الطالب. تحت هذه الظروف لتطبيق أي

 ( 5540رقم 
 

 التشجيع للحصول على االستشارة والتعليم 

يتم تشجيع جميع الطالب الذين ثبتت إدانتهم بأنهم تحت تأثير 
ت في حيازتهم أو يقوموا  الكحول أو المخدرات أو وجد 
 بتوزيعها على القيام بما يلي:

 
المشاركة في عمليات فحص الكحول / المخدرات األخرى التي   .1

 يعقدها مكتب الصحة السلوكية بمقاطعة بالتيمور.
حضور برامج االستشارة والتثقيف بشأن المخدرات قبل   .2

إعادة الدخول في برنامج المدرسة اليومي العادي على النحو  
ي به من قبل مكتب الصحة السلوكية بمقاطعة موصال

 بالتيمور.
 

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/policies/5000Series/POL5551.pdf
http://www.bcps.org/system/Policies_rules/rules/5000Series/RULE5551.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/FORMS_EXHIBITS/5000SERIES/FORM5551A.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/FORMS_EXHIBITS/5000SERIES/FORM5551A.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/FORMS_EXHIBITS/5000SERIES/FORM5551A.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5530.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5530.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5530.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5530.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5540.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5540.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5540.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5540.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5540.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5540.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5540.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5540.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5540.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5540.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5540.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5540.pdf


33 

 

 اإلبالغ عن إساءة معاملة األطفال وإهمالهم 
يجب اإلبالغ عن أي مخاوف بشأن سالمة األطفال تتعلق بإساءة معاملة  

إن عملية اإلبالغ سرية ويجب القيان بها عبر   محتملة لألطفال.
 االتصال بالرقم أدناه.

 األطفال بمقاطعة بالتيمور خدمات حماية 
410 -887- TIME/ (410-887-8463 ) 

توفر خدمات حماية األطفال المساعدة لألسر للتأكد من سالمة ورفاهة  
األطفال.
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 الطالبدليل صفحة إقرار  
 

 بشكل واضح. الكتابةيُرجى 
 

 اسم الطالب  لقب الطالب
  

 الصف األساسي ُمعلم  الصف المدرسة
   

 
ويمثل   يستند نجاح نظامنا المدرسي إلى إعالم مجموعات أصاحب المصلحة لدينا على كل المستويات والعمل بشكل جماعي لتحقيق األهداف المشتركة.

الطالب هذا هو إبقاء الطالب على اطالع بالسياسات والقواعد  دليل وعليه، فأن الهدف الرئيسي من   الطالب مجموعة أصحاب المصلحة األهم
 واإلجراءات والتوقعات. 

 
الب داخل مدارس مقاطعة بالتيمور العامة، وقد حدد طعلى اطالع بالتوقعات السلوكية للومجموعات أصحاب المصلحة اآلخرين اآلباء إلبقاء الطالب و 

 المعلومات الهامة المتعلقة بما يلي: دليل هذا ال
 
 

 الوقاية 
العواقب المنطقية 

 االستعادة 
 
 
 
 

بشأن مدونة قواعد سلوك الطالب والعملية استملت نسخة من دليل طالب مدارس مقاطعة بالتيمور العامة. تم شرج الدليل وتم إعطائي الفرصة ألطرح األسئلة 
توقعي هذا، أقر التأديبية ونطاق السلطة ومسؤولياتي وحقوقي. تم إخطاري أنه يمكنني االجتماع بمفردي مع مديري المساعد لمناقشة الدليل بتفصيل أكبر. ب

 ق بما يلي:أنني أفهم السياسات واإلجراءات التي تم تحديدها في دليل الطالب بالكامل فيما يتعل
 

 مدونة قواعد السلوك مدارس مقاطعة بالتيمور العامة. •

 . 3و  2و 1اإلجراءات التأديبية بما في ذلك الجرائم التي تندرج في الفئة  •

 نطاق سلطة المديرين للتدخل في القضايا التي تؤثر على المدرسة. •

 مور العامة.مسؤولياتي وحقوقي بصفتي طالب في مدارس مقاطعة بالتي •
 

 التاريخ توقيع الطالب
  

 

  ومسؤولياتمع طفلي ونحن على دراية بمدونة قواعد السلوك للطالب واإلجراءات التأديبية ونطاق سلطة النظام   2021- 2020دليل الطالب قمت بمناقشة 
وحقوق الطالب. 

 
 التاريخ توقيع الوالد

  

أو حتى يتم استبداله بنموذج جديد لإلقرار  2021سبتمبر،  30هذا النموذج الموقع ساري حتى 
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 قانون الواليات المتحدة  
 وما يليها، قانون حقوق الطبع والنشر 106من قانون الواليات المتحدة فقرة  17مادة 
 ن خصوصية المراسالت اإللكترونية، قانو2522إلى   2510من قانون الواليات المتحدة فقرة من  18مادة 
 1973من قانون إعادة التأهيل لعام  508د قسم  794من قانون الواليات المتحدة فقرة 20مادة 

وما يليها، العنوان التاسع لتعديالت التعليم لعام   1681من قانون الواليات المتحدة فقرة   20مادة   
1972 

ز، قانون حقوق وخصوصية تعليم 1232من قانون الواليات المتحدة فقرة  20مادة 
 ( FERPAاألسرة)

 ( PPRA، تعديل حماية حقوق التالميذ )1232من قانون الواليات المتحدة فقرة   20مادة   
 ( IDEAوما يليها، قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة ) 1400من قانون الواليات المتحدة فقرة  20مادة 

 اآلمنةوما يليها، قانون المدارس والمجتمعات  7101من قانون الواليات المتحدة فقرة   20مادة   
 والخالية من المخدرات 

 ، قانون مدارس خالية من األسلحة 7151من قانون الواليات المتحدة فقرة  20مادة 
 لقوات المسلحة للطالب ولمعلومات توظيف الطالب ، وصول القائمين على التجنيد با7908من قانون الواليات المتحدة فقرة  20مادة 

 من قانون إعادة التأهيل  504، قسم 794من قانون الواليات المتحدة فقرة  20مادة 
 وما يليها، قانون مكان عمل خالي من المخدرات  8104من قانون الواليات المتحدة فقرة  20مادة 
 ون حماية األطفال على اإلنترنت)ح(، قان254من قانون الواليات المتحدة فقرة  20مادة 

 مدونة قواعد والية ماريالند المشروحة 
 ، سوء استخدام البريد اإللكتروني 805-3القانون الجنائي فقرة 
 ، تعيين مناطق مدارس خالية من المخدرات 124-4القانون الجنائي فقرة 
 دوية بوصفة طبية ومواد أخرىيليها، المواد الخطرة خاضعة للرقابة وأ وما 101-5القانون الجنائي فقرة 

 ، توزيع منتجات التبغ للقصر107-10القانون الجنائي فقرة 
 ، حيازة منتجات تبغ من قبل قصر، واستخدام هويات مزيفة 108-10القانون الجنائي فقرة 
 للقصر بذيء، بيع أو عرض عنصر 203-11القانون الجنائي فقرة 

 للقائمين على التجنيد العسكري ، الوصول  111-7قانون التعليم فقرة 

 ، حضور وانضباط الطالب 311إلى   301-7قانون التعليم فقرة 
 ، صحة وسالمة الطالب 435إلى   401-7قانون التعليم فقرة 

 ، أمن المدرسة 104إلى   101-26قانون التعليم الفقرة 

 ، سجالت الطالب 313-4اللوائح العامة فقرة 
 ، قانون نظافة الهواء الداخلي 511إلى   501-24الصحة العامة فقرة 

 مدونة لوائح والية ماريالند 
 ، أمن المدرسة01.04.03أ. 13
 ، بيئة مدرسية خالية من التبغ 02.04أ. 13
 ، توفير التعليم العام المالئم مجاناً 05.01أ. 13

 ، إدارة الخدمات للطالب ذوي اإلعاقة05.02أ. 13
 ، الطالب 08أ. 13

 قواعد والية بالتيمور 
 ، مخدر الجوكر118- 1-17وجرائم متنوعة مادة  أحكام 

 )راجع موقع الويب الخاص بمدارس مقاطعة بالتيمور العامة(  اسات مجلس التعليم وقواعد المشرفسي
 ، الملكية0100سياسة رقم 
 ، حقوق الطبع والنشر1120قاعدة رقم 

 ، زوار المدارس والمكاتب 1240سياسة وقاعدة رقم 
 ، التعويض المالي عن األعمال التخريبية 3532سياسة وقاعدة رقم 

 ، الطالب 5000سياسة رقم 
 ، الحضور اإللزامي5100سياسة رقم 

 ، الترويج واالحتفاظ 5200سياسة وقاعدة رقم 
 ، مدونة قواعد سلوك الطالب 5500وقاعدة رقم  سياسية

 ، قواعد سلوك الطالب 5550سياسة وقاعدة رقم 
 ، استخدام الطالب ألجهزة االتصال اإللكترونية الشخصية5552وقاعدة رقم  سياسة

 والفصل  ، التعليق5560سياسة وقاعدة رقم 
 ، مسؤوليات وحقوق الطالب 5600سياسة وقاعدة رقم 
 ، األبحاث 5570سياسة وقاعدة رقم 
 ( للطالبTAUPاالستخدام المقبول للتكنولوجيا ) ، سياسة6202سياسة وقاعدة رقم 
 ، األنشطة الالمنهجية6702سياسة وقاعدة رقم 

http://www.bcps.org/system/policies_rules/
http://www.bcps.org/system/policies_rules/
http://www.bcps.org/system/policies_rules/
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 ، الرحالت الميدانية وبرامج الدراسة األجنبية 6800سياسة وقاعدة رقم 

 متنوع
مسارنا لالمتياز  البوصلة:
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 طوارئ الشرطة 
 

 الخط الساخن لنصائح المدارس اآلمنة

 الرسائل النصية/البريد اإللكتروني 

 الخط الساخن لألزمات بمقاطعة بالتيمور 

 الخط الوطني لمنع حاالت االنتحار 

الخط الساخن لإلبالغ التابع إلدارة الخدمات االجتماعية وخدمات  
 المشردين بمقاطعة بالتيمور 

 الدعم االجتماعي والعاطفينشرته إدارة 

 إشعار عدم التمييز
ال يمارس مجلس التعليم بمقاطعة بالتيمور على أساس السن أو األصل/األصل الوطني، أو اللون، أو اإلعاقة، أو الهوية الجنسية/التعبير 

، أو الوضع كأحد المحاربين القدامى في األمور الجنسي، أو الحالة العائلية أو العرق، أو الجنس، أو التوجه الجنسي، أو المعلومات الوراثية
وغيرها من   Boy Scoutsالتي تؤثر على التوظيف أو في توفير الوصول إلى البرامج واألنشطة التي تقدم مساواة في الوصول إلى 

ول تكافؤ فرص العمل،  مسؤ، يرجى التواصل مع: المتعلقة بسياسة المجلس غير التمييزية  تالمجموعات الشبابية المخصصة. لالستفسارا
  N. Charles Street, Building B, Towson, Maryland 21204 6901مكتب تكافؤ فرص العمل، مدارس مقاطعة بالتيمور العامة،  

حاالت التحرش الممنوعة المتعلقة بالطالب ومنعها ومعالجتها. توجه (. هناك مسؤول امتثال يتولى مسؤولية تحديد 443-809-8937)

 شكاوى التحرش إلى: 
 منسق الباب التاسع 

 مدارس مقاطعة بالتيمور العامة 
6901 N. Charles Street 

Towson, MD 21204 
 titlenine@bcps.orgالبريد اإللكتروني: 

 7619-809 (443)رقم الهاتف: 

www.bcps.org 

mailto:titlenine@bcps.org
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