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 التعليم مجلس

 الرئيس ،كوك آن ماري

 الرئيس نائب ،ماكنلي راسل

 السكرتير ،كريجر أندريا

 األعضاء

 أرنولد تيد

 أياال جيراردو

 برودنسكي جايمس

 أودود ليندا

 اإلدارة

 التعليم في دكتوراه على حاصل ريوردان،. ج دانيال
 المشرف

 نوفاك إيريك

 المدرسة ألعمال الرسمي الرئيس

 شولتز. أ جولي
  المدير

 جاسترزيبوسكي .م يلينآ

 يّةبالطّل  الخدمات ةمدير

 المعتمدين للمدرسين الوطني ،المجلس أيريكسن دون

 التعليم تكنولوجيا مدير

 المعتمدين للمدرسين الوطني المجلس ،التعليم في دكتوراه على حاصل ماكيردي. م هيثر
 المناهج مدير  

  موراك روبرت

  الرياضي المدير

 ويتنج توم

 الطلبية األنشطة مدير

 بانيك إيريك

 يّةاإلنسان العلوم قسم رئيس

 جوتز جولي

 والتقنيّ  المهنيّ  والتعليم البدنيّة التربية ،الجميلة الفنون قسم ةرئيس

 المانتيا مايكل
 األنكليزيّة واللغة الخاص التعليم قسم رئيس

 كيلي أومالي 

 رئيس قسم الرياضيات والعلوم
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  الحصص جدول
 المعتادة ةيّ اليوم

 اصباحً  7:45 - صباًحا 7:00 *الصفر ساعة

 صباًحا 08:46 - صباًحا 7:55 1 الحصة

 صباًحا 09:43 - صباًحا 08:52 2 الحصة

 صباًحا 10:40 - صباًحا 09:49 3 الحصة

 صباًحا 11:10 - صباًحا 4A 10:46 الحصة

 صباًحا 11:40 - صباًحا 4B 11:16 الحصة

 الظهر بعد 12:10-   صباًحا 5A       11:46 الحصة

 الظهر بعد 12:40-الظهر بعد 5B      12:16 الحصة

  الظهر بعد 1:37 -الظهر بعد 12:46         6 الحصة

  الظهر بعد 2:34 -الظهر بعد 1:43         7 الحصة

 الظهر بعد 3:05 -الظهر بعد Ram      2:40 حصة

 .مستشارك راجع للمعلومات،.  محدود التسجيل* 

 

 الحصص جدول
 رةالمتأخّ 

 صباًحا 09:42 - صباًحا 09:05 1 الحصة

 صباًحا 10:25 - صباًحا 09:48 2 الحصة

 صباًحا 11:08 - صباًحا 10:31 3 الحصة

 صباًحا 11:39 - صباًحا 4A 11:14 الحصة

 الظهر بعد 12:10 -صباًحا 4B 11:45 الحصة

  الظهر بعد 12:41- الظهر بعد 5A      12:16 الحصة

 الظهر بعد 1:12 -الظهر بعد 5B12:47      الحصة

 الظهر بعد 1:54 -الظهر بعد 1:18         6 الحصة

 الظهر بعد 2:36 -الظهر بعد 2:00         7 الحصة

 الظهر بعد 3:05 -الظهر بعد Ram      2:40 حصة
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 REAVIS (RAM)في مدرسة  حصة التفوق األكاديمي  

 في: استخدامها للطّلبة طرق مختلفة.  على سبيل المثال، يمكن التعليمية، ويمكن استخدامها بعدّ  الطّلباحتياجات  يةلتلب RAMت حصة ممساًء.  ُصّم   3:05وحتى الساعة  2:40يوميًا من الساعة  RAMحصة  تنعقد

 إضافيّ  مين شخصيًا للحصول على وقت تعليميّ مقابلة المعلّ  •

 ةإكمال الواجبات التعويضيّ  •

 االختبارات أجل من الدراسة •

 الفصل زملء مع أو افردي   يّةالمدرس روعاتالمش أحد على العمل •

 المختبر أو المكتبة مرافق استخدام •

 .RAM بحصة يلزمه أن معل مال فبإمكان ،ي ةدراس واجبات فاتته أو ضعيف، مستواه طالب هناك كان إذا

 .تعليمهم في فعااًل  دوًرا يلعبوا لكي يّةمثال طريقة فهي ،RAM حصة من االستفادة على الطّلب جميع جد ا عنشج.  الظهر بعد 3:05 الساعة في ينتهي دراسيّ ال اليوم أنّ  يفهموا أن الطّلب جميع على ينبغي

 

 بواسطة الطالب دليل ُنشر
 .220 رقم ي ةالتعليم بالمنطقة Reavis High School لمدرسة الخاصة البرامج مكتب

 بـ االتصال يُرجى المعلومات، من لمزيد
 .298 الداخلي   الخط  ،7200-599-708 مالرق على ويتنج توم

 

 الشائع الدرجات مقياس

 :اإلنجاز بمستويات الطّلبو األمور أولياء إلبلغ التالية الرموز استُخد مت.  دراسيّ  فصل كل نهاية في الدرجات تقارير وتصدر عشر، الثاني األسبوع وفي السادس األسبوع في مالتقدّ  تقارير تصدر

 النقاط قيم

     

A+ 97-100 4.000 4.667 5.000 

A 93-96 4.000 4.333 4.667 

A- 90-92 3.667 4.000 4.333 

B+ 87-89 3.333 3.667 4.000 
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B 83-86 3.000 3.333 3.667 

B- 80-82 2.667 3.000 3.333 

C+ 77-79 2.333 2.667 3.000 

C 73-76 2.000 2.333 2.667 

C- 70-72 1.667 2.000 2.333 

D 60-69 1.000 1.000 1.000 

F 0 0 0 60 من أقل 

I  ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال 

W  ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال 

 

 

 

 REAVIS HIGH SCHOOL مدرسة رسالة بيان

 إبداء الطّلب نعلّم أنّنا كما.  يّةاألكاديم المهارات ذلك من واألهمّ  ،يّةالرياض واأللعاب األنشطة خلل من يّةتعليم فرص خلق على زنركّ  نحن.  الطالب حول متمركزة بيئة لتوفير تمعوالمج العمل وطاقم الطّلب مع REAVIS HIGH SCHOOL مدرسة تتعاون
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 .التغيّر ودائم عمتنوّ  مناخ   في والقيادة يّةوالمسؤول المواطنة ترسيخ هو Reavis High School مدرسة في طالب كل تعليم جوهر نإ.  قدراتهم من ممكن حدّ   أقصى وتحقيق يّةالمهن أهدافهم استكشاف ومن واكتسابه، االحترام

 

 REAVIS HIGH SCHOOL مدرسة تاريخ

 .دفاعيّ  مجهود إلى المدرسة بناء من تحّولت البناء وموادّ  العاملة القوى ولكنّ  ،1940 عام يوليو شهر في ناجح تصويت   على بناءً  220 رقم يّةالتعليم المنطقة في Cook County School مدرسة تأّسست

 وأستاذ   م  معلّ  داثاألح مسرح على بدا الوقت ذلك فيو.  العمل كمالإ في التقدّم أعاق مّما البناء أعمال بإيقاف قضائيًا أمًرا كوك مقاطعة في العليا المحكمة أصدرت ا،جزئي   اكتمل قد كان وعندما ،خدميّ  مبنى بإنشاء الحربيّ  اإلنتاج مجلس حصرّ  ،1945 عام وفي

 (.1881-1955) ريفيس كلود يامول   الدكتور هو األمر حسم الذي المعلّم هذاو. العمل باستكمال ح  وسم   المشاكل، فحل   ،الوطنيّ  الصعيد على معروف   شيكاغو جامعة من

 ما االعتبار بعين أخذت التي والمعدّلة لجديدةا طاتالمخطّ  على وافق قد ريفيس الدكتور كان ،William Claude Reavis High School باسم الحقّا سيُعرف الذي ىالمبن إنشاء فيه بدأ الذي ،1949 عام وبحلول.  ةيّ الثانو المدرسة إلنشاء الخطط تضعوُ  وأخيًرا

 .الوقت ذلك في حتياجاتهما إلى ضافةباإل ،المجتمع في المدى طويلة احتياجات من يّةالثانو المرحلة لطلب

 واوأصبح Reavis High School مدرسة من يّةالثانو شهاداتهم على اتوالشابّ  انالشبّ  من اآلالف حصل ،1952 عام منها دفعة لأوّ  جتخرّ  ومنذ.  الثانويّة المرحلة طّلب من 330 ،1950 سبتمبر 11 في افتتاحها يوم Reavis High School مدرسة استقبلت

 .األمريكيّ  المجتمع في ومسؤولين منتجين أعضاءً 

 

 اليوم REAVIS HIGH SCHOOL مدرسة

 من عاًما 13.2 المتوسط في لديهم Reavis رسةمد ومعلّمف.  العالي والتعليم الخبرة ذوي من هم التدريس هيئة أعضاء إن. إيلينوي والية في التعليم مجلس من كامل اعتماد   على حصلت وقد شامًل، أكاديميًا برنامًجا REAVIS HIGH SCHOOL مدرسة متقدّ  

 :يلي بما المدرسة حرم يتميّز.  ريالماجست درجة على حائزون صينالمتخصّ  العاملين من بالمئة 88 من وأكثر.  الخبرة

 

 21  ًالوطنيّ  المجلس من معتمدين ينمعلّمك بهم معترفًا امعلّم  

 132 ومللعل مختبًرا 12و يّةدراس حجرة 

 يّةالرقم البيانات قواعد من ومجموعة يّةالتقديم العروض اتمعدّ  من طراز أحدث بتقديمها تفخر حديثًا، ُجدّ دت مكتبة 

 المبنى أنحاء جميع في استخدامها يمكن النقالة واآليباد المحمولة الحواسيب أجهزة من 600 عن يزيد ما 

 طالب لكلّ  بوك كروم جهاز ريوفّ  الذي التكنولوجيّ  1:1 بوك كروم برنامج 

 الجماعيّ  لغناءاو العزف قر  لف   اتبمعدّ  دمزوّ  حجًما أصغر مسرح إلى باإلضافة حديثًا، ُجدّ دت فسيحة عرض صالة 

 يّةاإلقليم المنافسات استضافة مكنهات للتنس وملعب سباق،لل معدّ  مسبح  

 3 الطقس أحوال لجميع معّد عصريّ  جري سباق وميدان القدم؛ وكرة نةالليّ  والكرة البيسبول لكرة ةمخّصص عديدة وملعب ؛ةيّ األمريك القدم لكرة مخّصص ضاءمُ  وملعب ؛يّةرياض صاالت 

 وغيرها اتواإللكترونيّ  والنجارة األخشاب واستخدامات الكمبيوتر باستخدام التصميم بأنشطة غنيًا منهًجا يدعم تكنولوجيّ  مركز  

 وغيرها والتلوين والرسم الفوتوغرافيّ  والتصوير الجرافيك وتصميم مةالمجسّ  الفنون ذلك في بما مكثفة، جميلة فنون دورات 

 القلب نبض تنشيط بتمارين القيام لتعزيز القلب لنبض مراقب جهاز استخدام يشمل يّةرياض تربية منهج 

 المحاسبة مبادئو الويب وتصميم الكمبيوتر تطبيقات على زتركّ  األعمال مجال في يّةتعليم صفوف 

 بها للناطقين واإلسبانيّة ،يّةواإلسبان يّةاأللمان تيناللغ في برامج يقدم يّةالعالم للغات قسم 

 المحليّ  المجتمع لخدمة الدراسة قبل ما مرحلة وبرنامج متكاملة سيارات ورشة 

 لبرنامج تابع التغذية خدمة إلدارة برنامج Pro-Start   وطنيًا به فالمعتر 

 يّةالمجتمع الخدمة تأدية طريق عن أو يّةالمحل الحكومة اجتماعات حضور طريق عن المواطنة مهارات خيرسّ  يّةاجتماع دراسات هجمن  

 صةمتخصّ  يّةأدب موضوعات اختيار لهم تتيح ةيّ النهائ السنة بلطّل  يّةاختيار موادّ  إلى وصوالً  القوة في ويزداد ،والتواصل واالستماع والكتابة القراءة مهارات على زيركّ  يّةإنجليز لغة منهج 

 راتمقرّ  من مختارات  ّ  والتكامل التفاضل وحساب ثاتالمثلّ  وحساب اإلحصاء إلى باإلضافة مالمتقدّ  والجبر والهندسة الجبر مثل موضوعات على الطّلب فتعرّ  تالرياضيا

 خبريّةالم التجاربب مدعمة وجميعها ،يّةالطب والمصطلحات األعضاء ووظائف التشريح علم إلى وصوالً  زياءوالفي والكيمياء األحياء من ابتداءً  بالموضوعات غنيّ  علوم منهج 

 

 بطوالت من لعديدل لالتأهّ  وكذلك ،يّةاإلقليم والبطوالت الدوريّ  بطوالت من عددًا جحنا رياضيّ  برنامج بناء في تساهم التي يّةوالجماع يّةالفرد اإلنجازات تشملو.  المدرسة في مةالمقدّ  يّةالمنهج خارج واألنشطة ماتالمنظّ  في بناطّل  من% 40 من أكثر يشارك

 .ةالقمّ  وبطوالت الوالية وتصفيات الوالية
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 مالمعل   قََسم

 .واألكاديميّ  الشخصيّ  نجاحهم على حريص   أنني يعلموا لكي يوم كلّ  بيطّل  مع جهدي قصارى وأبذل مستعدًا سأكون

 .قدراتهم أقصى إلى الوصول بوسعهم يصبح حتى الجادّ  العمل من تمكينهم مع بيطّل  احتياجات مع يتلءم بما تدريسال في أسلوبي لسأعدّ 

 .عالية بمعايير إلزامهم مع بيطّل  جميع مع واحترام وصدق موتفهّ  بصبر سأتعامل

 . Reavis High School مدرسة في يّةواإليجاب ساقواالتّ  والعدل والودّ  األمن يسودها تعلُّم بيئة رسأوفّ 

 .  نفسي من أنا أطلبه ما أكثر يفعل أن طالب أيّ  من مطلقًا أطلب لن

 الطالب قََسم

 ُ رين الفصل في وزملئي يّ معلّمل احترامي ظهرسأ  .Reavis High School مدرسة في واآلخ 

 .يوم كل جديد شيء ملتعلّ  جاهًزاو مستعدًا الصفّ  إلى سآتي

 .ةالمادّ  أفهم ال عندما األسئلة وسأطرح ةمهمّ  كل في جهدي قصارى أبذل سوف

 .محدّدال الموعد في يّةدراس ةحصّ  كل وحضور يوميًا المدرسة إلى للحضور ممكن جهد كل سأبذل

 .المجتمع في منتًجا عضًوا ألصبح قدراتي أقصى إلى الوصول من ألتمّكن يشّجعوني أن يّ معلّم من عسأتوقّ 

 المجتمع/األمور لياءوأو REAVIS مدرسة بين التواصل

 :وحالمفت التواصل على للحفاظ Reavis مدرسة فهاتوظّ  التي الوسائل بعض أدناه يرد.  بأكمله Reavis مدرسة مجتمع وأعضاء طلبها أمور أولياء مع المفتوح التواصل على بالحفاظ Reavis High School مدرسة تلتزم

 .هذا الرسائل توصيل نظام استخدام خلل من الصلة ذات والمعلومات الهامة باألحداث طّلبها أمور أولياء جميعل اإخطارً  Reavis High School مدرسة سترسل – األمور أولياء إلى الموّجهة الرسائل نظام• 

 اإللكترونيّ  دالبري عناوين إلى الوصول أيًضا األمور ألولياء يمكن. Reavis High School مدرسة عن معرفتها في ترغب التي المعلومات جميع على للحصول www.reavisd220.org اإللكتروني موقعنا بزيارة تفّضل – اإللكتروني Reavis مدرسة موقع  • 

 . يّةالرئيس الصفحة أعلى في الموجود الدليل تبويب على النقر طريق عن ينمعلّمبال الخاصة

 ،اإللكترونيّ  موقعنا خلل من المفيدة األداة هذه إلى الوصول يمكنك.  اإلنترنت عبر البرنامج هذا استخدام خلل من وذلك بانضباطهم، المتعلقة والمخاوف ،همحضور توسجّل  ،األكاديميّ  أوالدهم متقدّ  األمور أولياء يتابع أن يمكن – األمور أولياء ابةبوّ  •

 .الدراسيّ  العام بداية في فرد بكل الخاصة المرور كلمات وتُرس ل

 .Reavis High School وأدخل   www.thezonelive.com بزيارة تفّضل. اإلنترنت طريق عن Reavis High School بمدرسة لخاصا اتفعّاليّ ال تقويم على لعباالطّ  الطالب بدليل الخاص التفاعليّ  اإللكتروني الموقع هذا لك يسمح – المدرسة مواعيد سجلّ  •

 We R Loyal Blue App تطبيق •

 البوك الفيس صفحة •

 reavisrams.com : الرياضي الموقع •

 

 (RAMS)" مسؤولون  المدرسة بطل  " مبادرة

 سمانيتّ  يّةمدرس وثقافة مدرسيّ  مناخ   لقخ في بمساهمتها المدرسة تؤمن التي القيم على ضوًءا Rams are Responsible تلقي.  الطّلبب الخاصة األنشطة وبرامج يّةواألكاديم يّةالرياض البرامج لجميع آمنة تعلُّم بيئة Reavis High School مدرسة توفر

م. المدرسة شطةأن في مشاركتهم أثناء في يّةالمسؤول لتحمّ  إظهار على( RAMS) المدرسة بطّل  جميع وتحفيز وتشجيع دعم أجل من  فرديّ  نحو   على األساس من يّةالشخص لبناء بويّ التر البرنامج هذا تأّسس.  يّةباإليجاب  Reavis مجتمع ليلئم البرنامج وُصّم 

 .األكاديميّ  النموّ  دعم في ةإيجابيّ  قاعدة تخلق التي يّةالسلوك عاتللتوقّ  كأسس   يّةالشهر المواضيع خدموت. واإلدارة العمل وطاقم التدريس وهيئة واألسر الطّلب ذلك في بما بأكمله،

ب سلوك قواعد: اتوالمسؤولي   الحقوق  الطل 

 Reavis High بمدرسة الخاصة السلوك قواعد على لعاالطّ  الطّلبو األمور أولياء من يُطلب.  سليًما ذوقًا مجتمعنا يعبتره وما السلوك لحسن ةامّ الع القواعد مراعاة بل فحسب ذلك وليس هنا، الواردة بالقوانين االلتزام على يعتادوا أن الطّلب من عنتوقّ  نحن
School  .مدرسة وضعت وقد Reavis High School من يُطلب.  الدليل هذا من التالية الصفحات في بالكامل حةموضّ " ،الطّلب سلوك قواعد: والمسؤوليات الحقوق" عنوان تحت ُوضعت التي القواعد، هذه.  فعالة تعلُّم بيئة على للحفاظ الطّلب لسلوك قواعد 

 عام من تنتقل وقد Reavis مدرسة في يقضيها التي الفترة طوال المهّمة نتائجه له الطالب سلوكو.  للتواصل يّةوالكتاب يّةالشفه بالطريقتين الطّلبو األمور أولياء إخطار في بالحقّ  Reavis مدرسة تحتفظ . بعناية المعلومات هذه قراءة أمورهم وأولياء الطّلب

 توجيه يمكن .المدرسة في وجودهم خلل ملئم بشكل فوالتصر   ي ةالمدرس القواعد اعبات   ي ةأهم على هموالدأل التأكيد خلل من الهدف هذا دعم األمور ألولياء يمكن. الطالب لدى وبنّاء إيجابيّ  سلوك تنشئة إلى 220 رقم يّةالتعليم المنطقة تهدف.  آخر إلى دراسيّ 

 .318 الداخلي الرقم ،7200-599 (708) الهاتف على باالتصال ،يّةالطّلب مديرالخدمات إلى هذه السلوك بقواعد الخاصة األسئلة

 

http://www.reavisd220.org/
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 الجميع مع بإنصاف التعامل ضمانل القواعد ُوضعت لقد

 .األكبر المجتمع في ينطبق مثلما التعليميّ  المجتمع على طبقين المجتمع وحقوق األفراد حقوق بين التوازن مفهومو.  والتعلُّم التعليم يّةعمل في يساعد تعليميّ  مناخ على الحفاظ مع الطّلب حقوق حماية يّةمسؤول ونواإلداريّ  ونمعلّموال األمور أولياء لمّ يتح

 .لطالبا لسلوك ةخاصّ  توجيهات   يّةالتعليم المنطقة رتطوّ  العادلة، يّةالتأديب لإلجراءات وتعزيًزا االعتقاد لهذا وإقراًرا  .المدرسة بطّل  من المواطنين عاتق على تقع يالت الخاصة المسؤوليات بعض هناك

 حيازة على شديدة ةيّ جنائ عقوبات قطب  ستُ " اآلمنة، يّةرسالمد المنطقة في.  هذا توضح الفتات   ُعلّ ق ت   وقد.  اآلمنة يّةالمدرس المنطقة من جزء هي يّةرسالمد الحافلت ومحطات يّةالمدرس الحافلت ذلك في بما ،يّةالماد وممتلكاتها Reavis High School مدرسة

 ."اتالعصاب أنشطة أو للعصابات التجنيد أو واألسلحة المخدّرات

 يتناسب ال سلوك كل نذكر أن نستطيع ال ناألن  ،سيّئ سلوك أيّ  يبّرر ال فهذا محدّد بشكل مذكور غير الجيد سلوكال اتنتهاكا أحد كان وإذا . 220 رقم يّةالتعليم المنطقة في Reavis High School مدرسة في الطّلب تأديب بشأن معلومات على بالكتيّ  هذا يحتوي

 .المدرسة في الصالحة المواطنة مفهوم مع

 .التالية الصفحات في ظورةالمح األفعال عواقب إيجاد يمكن.  سليًما ذوقًا مجتمعنا يعبتره وما السلوك لحسن العامة القواعد مراعاة بل فحسب ذلك وليس هنا، الواردة بالقوانين االلتزام على يعتادوا أن الطّلب من نتوقّع نحن

 

  ي ةالداخل الهواتف أرقام
 REAVIS HIGH SCHOOL مدرسة لعمداء

 

 254 اخليالد الرقم أرسينو ف  ج  

 256 الداخلي الرقم باكل مارك

 284 الداخلي الرقم عنه اإلعلن سيتم

 

 الحضور، مكتب إلى للوصول

 الرقم على االتصال يُرجى

(708) 430-1121** 

 **األمر لزم إذا ي ةاإلسبان/ي ةالعرب/ي ةالبولند خطوطال إلى التوجيهات سترشدك**

ب حقوق  الطل 

 البدني   العقاب .1

 أحد على البدنيّ  العقاب بتطبيق العمل طاقم أعضاء أحد أو طالب أو إداريّ  أو معلّم أيّ  يقوم لن ذلك، ومع.  التعليميّ  البرنامج لتنفيذ اللزم النظام على الحفاظ أجل من الجامحين الطّلب لتقييد المعقول البدنيّ  للتقييد يّةالمدرس السلطات استخدام رسةالمد تدعم 

 .مراقبته أو إلشرافه يخضع شخص أيّ  ق بل من البدنيّ  العقاب استخدام نع يتغاضى أو الطّلب

 

 الواجبة ي ةالقانون اإلجراءات .2

 اإلجراءات هذه بمثل القيام قبل ،فصله/تعليقه في النظر يجري طالب أيّ  مع ،لهم حصر  المُ  المدرسة مسؤولي أحد وسيلتقي.  القانون لهم يكفلها التي الواجبة يّةالقانون لإلجراءات يخضعوا أن للطّلب يحقّ  ،معقول نحو   على للسلطة مسؤولي ممارسة صّ يخ فيما 

 .المشرف مكتب إلى وتوجيهه ،رالقرا لمراجعة كتابيّ  طلب تقديم ويمكن.  الفور على الطالب لوالد ي كتابيّ  إخطار فسيُرس ل الفصل،/التعليق قرار إلى التعليق بعد ما أو التعليق قبل ما ي  اجتماع   نتائج ت  أفض   إذا.  يّةالتأديب

 المنطقة دتهاحدّ  التي الملئمة قةللطري وفقًا واستجوابهم الشهود مناقشة في الحقّ  وله  ،له يقدّم أو يمثّله شخًصا يختار أن للطالب ويحقّ   االستماع، جلسة في له الموجهة بالتهم الطالب فسيُعر  .  مجلسال يعيّنه الذي جلسةال مسؤول بحضور يّةرسم استماع جلسة تُعق د وفس 

 .وحدها اإلدارة عاتق على تقع االستماع جلسة على بناءً  صادرال القرار يّةمسؤولو.  موقفه تدعم أخرى ةوأدلّ  وثائق تقديم وفي ،يّةالتعليم

 ومع.  القرار على بناءً  وتصرفه المجلس مراجعة وقبل ،استماع جلسة مسؤول بحضور له يّةتأديب استماع جلسة إجراء قبل طالب أيّ  لفص  يُ  أن يمكن ال.  جلسةال مسؤول أجراها التي االستماع جلسة صملخّ  في الواردة بصيغتها األدلة   التعليم مجلسُ  سيراجع 

ح اإلداريين أحد رقرّ  إذا فوًرا للتعليق يخضعوا أن يمكن أنه ،الطّلب يدرك أن يجب ذلك،  الالح تلك في للطّلب يحق لنو ،يّةالتعليم يّةالعمل أو المدرسة متلكاتم أو العاملين أو اآلخرين الطّلب على مباشًرا خطًرا أو تهديدًا ليُشّك   الطالب سلوك أنّ  لهم الُمصر 

 .الحق وقت   في الواجبة يّةالقانون اإلجراءات حقوق الطالب حسيُمن  الحاالت، هذه مثل وفي.  أعله الواردة الواجبة القانونيّة اإلجراءات بحقوق يتمتّعوا أن

 

 التعبير ي ةحر .3

 حقوق على تعدّواي أال ذلك عدا ماو تعبيرهم، لطريقة االنضمام على اآلخرين إلجبار يسعوا أال بشرط نظرهم وجهات عن التعبير على الطّلب عشج  يُ   .التعليميّة البيئة في المنضبط السلوك مع ممارستها تتعارض   لم ما التعبير يّةحر على قيود تُفرض لن 

 .إلخ البذيئة، األلفاظ أو الترهيب باستخدام اآلخرين
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 الجماعي   العقاب .4

 .للمخالفة المجموعة في فرد كل ارتكاب يثبت لم ما الجماعيّ  العقاب يُستخد م لن 

 

 التمييز عدم سياسات .5

 أساس على التمييز عدم على يّةالتعليم المنطقة سياسة تنصّ .  اإلعاقة أو الجنسيّ  هالتوجّ  أو جنسال أو القوميّ  األصل أو الدين أو يّةاإلثن أو العرق عن النظر بغض يّةوتعليم ةيّ توظيف فرص تتوفّر.  التمييز عدم سياسات Reavis High School مدرسة تعتمد 

 يُت خذ ثم ،يحدث انتهاك أيّ  بخصوص يقتحق وسيُجرى  .المجلس سياسة ضدّ  ذلك ويُعدّ  ،آخر طالب أو فبموظّ  اجنسيّ  تحّرشبال أنثى، أو ذكًرا كان سواء طالب، أو موظف أيّ  يقوم أن القانونيّ  غير من.  مساعدة أو خدمة أو نشاط أو برنامج أيّ  في الجنس

 (.بالكتيّ  هذا في الطالب دليل قسم انظر.  )الملئم اإلجراء

 

د .6  الصمت من ودقيقة للوطن الوالء تعه 

 . احتراًما صامتين يقفوا أن أو التعّهد ويتلوا يقفوا أن الطّلب من يُتوق ع.  Reavis High School مدرسة في يوميًا الصمت من دقيقة والوقوف للوطن ءالوال تعّهد تلوة تتم 

 

 المدرسة سجلت ي ةخصوص حقوق .7

 بعض في.  ملئم نحو   على المدرسة إخطار عند المدرسة ومسؤول أو/و والداه أو/و الطالب ليراجعه بالكامل الطالب سجل إتاحة تتم.  المدرسة مسؤولي وأ أمره وليّ  أو لبالطا ق بل من إال معاينتها مكنت الو ،يّةسر يّةوالشخص يّةاألكاديم الطالب تسجّل  جميع 

 آخر شخص أيّ  يرغب ندماوع . وتفسيرها االختبارات هذه مثل ارةإد على ينالُمدربّ  األشخاص من التفسير في مساعدةال يطلبوا أن الطّلبو األمور ياءأول على ينبغي .إلخ ،الخاصّ  بالتعليم واإللحاق االجتماعيّ  العمل اتوملفّ  يّةالنفس االختبارات مثل الحاالت،

 يّةإمكانو  .يّةالطّلب الخدمات مدير مع لتواصلا عليهم فينبغي ةيّ التعليم تالسجّل  محتوى على يعترضوا أن األمور أولياء وأ الطّلب أراد إذا.  المحاكم من أو والديه من أو الطالب من كتابيّ  إذن على يحصل أن يجب ،الطّلب أحد سجلّ  على لعاالطّ  في

 .يّةالتعليم اإلدارة مكتب في السياسة هذه من نسخ روتتوفّ  المجلس، وضعها سياسة   تحكمها يّةالتعليم اإلدارة في الطّلب سجلت إلى الوصول

 

ب تفتيشات .8  وممتلكاتهم الطل 

.  سياراتال ومواقف يّةاإللكترون واألجهزة والمكاتب الخزائن الحصر، ال المثال سبيل على ذلك في بما لرقابتها، عهاتُخض   أو المدرسة تملكها التي اتالمعدّ  أو ممتلكاتالب قيتعلّ  فيما يّةخصوصال في قوقًاح الطّلب يتوق ع أال ينبغي إلينوي، والية لقانون وفقًا 
 التي بالمدرسة ةالخاص الممتلكات وتفتيش بفحص المدرسة طاتسل تقوم أن يمكن المدرسة، في واألمن النظام على للحفاظ.  والمناطق األماكن تلك في يتركونها التي يّةالشخص بممتلكاتهم قيتعلّ  فيما يّةخصوصال في حقوق لهم تكون أن الطّلب يتوق ع أال وينبغي

 .والتفتيشات الفحوصات هذه إجراء لغرض األمن فيبموظّ  تستعين أن للمدرسة يمكن.  تفتيش أمر إصدار ودون موافقته، أو الطالب إخطار دون والمناطق األماكن ههذ في تُركت

حت ذينال الموظفين بواسطة للتفتيش ،يّةإلكترون أجهزة أيّة فيها بما قاتهم،متعلّ  أو أنفسهم الطّلب يخضع أن يمكن   بالتحديد الطالب هذا بحوزة دليل على العثور يّةبإمكان للعتقاد يّةمنطق أسباب هناك كان إذا وذلك المدرسة، لها تتبع التي يّةالتعليم المنطقة لهم صر 

 .يمالتعل مجلس لسياسة الطّلب تفتيشات جميع ستمتثل.  المعقول النطاق منض التفتيش فسيكون ضروريًا، أمًرا الطّلب أحد تفتيش كان إذا.  قوانينها أو المدرسة قواعد انتهاك إلى يشير ممتلكاته في أو

 

 المراقبة كاميرات نظام .9

 .المدرسة حافلت وفي ،المدرسيّ  الحرم وداخل ،المبنى أنحاء جميع في الكاميرات هذه ُوِضعت وقد  .العمل وطاقم الطّلب سلمة لضمان مراقبة كاميرات نظام استخدام Reavis High School مدرسة قتطبّ  

 

ب. 10  اإلعاقات ذوو الطل 

 تعليًما وايتلقّ  أن األفراد ميعلج يّةاألساس الحقوق من إنه حيث ،يّةاجتماع أو يّةنفس أو يّةعاطف أو يّةجسد أو يّةأكاديم اإلعاقات هذه كانت إذا عما النظر بغضّ  اإلعاقات، وذو الطّلب فيهم بمن متساوية بفرص Reavis High School مدرسة بطّل  جميع يحظى 

 على للحصول ،318 ليّ الداخ الخط ،7200-599 (708) الرقم على ةيّ الطّلب الخدمات بمدير االتصال يُرجى.  والخدمات البرامج من عةمتنوّ  مجموعة خلل من يّةالثانو المدرسة في اإلعاقات ذوي للطّلب يّةالتعليم االحتياجات وتُلبّى.  الحكومة نفقة على مناسبًا

 . ذلك بشأن معلومات

 تخدم التي والدعم لالتدخّ  وسائل الطالب هذا ىيتلقّ  سوف ،خاص تعليم   إلى ما طالب حاجة تحديد وعند.  يّةالدراس للحجرة المعتاد البرنامج إلى إضافة خاصة يّةإرشاد خدمات أو/و برامج استخدام يتطلب الذي للحدّ  كبيرة الطّلب بعض احتياجات تكون قد 

 .المجلس سياسة فيو قوانينها، أو الوالية لوائح في عليه المنصوص النحو على تُنف ذ والتي ،الطفل رتطوّ  مصلحة

 

 المدرسة قواعد فهم. 11

 .مناسب نحو   على بها إخطارهم ويتم المدرسة سلطات هاتسنّ  يّةإضاف وقوانين قواعد ةأيّ  جانب إلى ،اسيّ الدر العام بداية في بوضوح ةمحدّد قوانينب قائمة استلم عتوقّ  في الحق ولديهم ،المدرسة بقواعد االلتزام عن مسؤولون الطّلب 
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ب اتمسؤولي    الطل 

 ي ةاألكاديم ي ةالمسؤول .1

 :طريق عن ةومستمرّ  ةجادّ  يّةأكاديم جهودًا يبذلوا أن الطّلب من يُتوق ع 

 محدّدال الموعد في الصفّ  إلى الوصول .أ

 يوميًا الصفّ  حضور على واظبةالم .ب

 محدّدال الموعد في بها فينالمكلّ  الواجبات جميع إكمال .ج

 (وغيرها يّةالرياض والملبس واألقلم واألوراق والكتب المستلزمات) يوميًا الصفّ  إلى اللزمة الموادّ  إحضار .د

 يّةالفرد لقدراتهم وفقًا األداء على الحفاظ .هـ

 معلّمال إلى أالمجزّ  وغير املالك انتباههم توجيه .و

 .التعاون روح إظهار .ز

   مهم   الحضور .2

  .الغياب سبب من قالتحقّ  طلب في الحقّ  للمدرسةو.  اأكاديمي   نجاًحا الطالب قيحقّ  لكي ضروريّ  أمر   المنتظم الحضور 

 العام   الحضور .أ

 :التالية باإلجراءات االلتزام يجب المدرسة، عن بت  تغيّ  إذا

 الرقم على الحضور بمكتب هاتفيًا صليت   أن األمر ولي/الوالدين أحد على يجب ر،تأخ   أو الطالب بتغي   اكلم

 :التالية المعلومات تقديم يلزم. المدرسة من بتهرّ  حالة األمر اعتبار بلتجنّ  ،3:05 الساعة بعد ولو حتى مكالمة، يتلقّ  يجب .الغياب يوم في مساءً  3:05 الساعة قبل *430-1121 (708) 

 (هويّته رقم) به الخاص تعريفال ورقم الطالب اسم. 1

 يّةالتقدير الغياب ومدة ،الغياب سبب. 2

 بالطالب وعلقته صلالمتّ  الشخص اسم. 3

 .منها والتخلص المشروبات ميعج مصادرة سيتم و الخارج من المشروبات معهم مصطحبين المبنى  إلى بالدخول (األربعاء يوم المتأخر الدوام بدء من  9:05 الساعة بعد أو) صباًحا 8:00 الساعة بعد يصلون الذين للطلب يُسمح لن. 4

 *ي ةاإلسبان/ي ةالعرب/ي ةالبولند باللغات الحضور خطوط إلى التوجيهات تأخذك سوف الحاجة، عند*

ل سوف.  التأخر أو تغيّبال عن بلغلإل 3:05 الساعة قبل بالمدرسة باالتصال أمورهم أولياء/آبائهم تذكير عن مسؤولون الطّلب  .يبيّ تأد إجراء خاذاتّ  يتمّ  وقد ،الطالب بتغيّ  يوم في كالمةً م الحضور مكتب يتلق   لم إذا عذر دون تغيّب أنه على بتغيّ ال يُسج 

 أيام( 5) خمسة لمدة تغيّبي طالب أيّ  على يلزم.  العميد مكتب مع صةخا ترتيبات خاذاتّ  ينبغي متتابعة، أيام( 3) ثلثة عن تغيّبال مدة زادت إذا.  الطالب فيه بيتغيّ  يوم كل عن االتصال األمر أولياء/الوالدين أحد على يلزم أيام، لعدة تغيّبال استمرار حالة في

 تعويض سياسة الطلب سيتبع. للغياب اوجيهً  سببًا طاهموأع الحضور بمكتب األمر أولياء/الوالدين أحد صلتّ ا إذا يُعفى أيام 5-1 لمدة تغيّبال. المدرسة إلى العودة عند العميد مكتب إلى وسببه تغيّبال تواريخ دتحدّ  الطبيب من ملحظة إحضار أكثر أو

  .الطالب تغيّبل( 5) الخمسة األيام ضمن درسةالم إلى الحضور تعليق أيام جميع احتساب سيتمّ  ،تغي بال حاالت تصنيف العنوان تحت ب القسم في أنه ملحظة يرجى .حدة على صف لكل السجل ممعلّ   قبل من ةالدرسيّ  الخطة في موضح هو كما األعمال

 لياءأو/الوالدين إخطار سيتم.  المدرسة إلى العودة عند يدلعما مكتب إلى وأسبابه تغيّبال تواريخ دتحدّ  طبيب من يّةكتاب ملحظة إحضار يتم لم ما عذر دون تغيّب أنها على دراسيّ ال الفصل خلل أيام( 5) خمسة عن تزيد التي تغيّبال حاالت جميع تُعتب ر

 له يكون وقد مفرًطا اتغيّب الشهر يف( 1) واحد يوم عدلبم عذر دون تغيّبال يعتبر.  بعذر تغيّب حالة يُعتب ر لكي وجيه سبب   فيها طبيب من ملحظة يتطلّب أيام( 5) خمسة من ألكثر تغيّبالو.  أيام( 5) الخمسة حدّ  إلى الوصول عند خطاب خلل من األمور

 .يّةالتعليم المنطقة لتدخّ تل وسيتعّرض ،مزمن تغيّبم أنه على يوًما 180 فترة في أكثر أو( أيام 9% )5 ـل تغيّبي الذي الطالب اعتبار سيتم.  بالصفّ  الخاصة الدرجات فقدان ذلك في بما ،األكاديميّ  النجاح على سلبيّ  تأثير

 

 تغي بال حاالت تصنيف .ب

 الحصول يّةؤولمس الطالب عاتق على قعت.  المعقولين رافواإلش المساعدة تقديم المديرين من يُتوق ع. يّةالتعويض المهام لجميع الكاملة الدرجات على الطالب يحصل سوف بعذر، تغيّبال حالة في.  عذر دون تغيّبو بعذر تغيّب إلى تغيّبال حاالت فصن  تُ 

 تقديم بيج ،يّةضرور الزيارات هذه تكان إذا لكن  .ذلك أمكن متى المدرسة ساعات خارج األسنان بطبّ  المتعلقة/يّةالطب المواعيد جدولة على األمور أولياء/الوالدين عنشجّ .  المدرسة إلى عودته عند المدرسين من يّةالتعويض روضوالف الواجبات على

 .لمدرسةا إلى العودة عند الطبيّ  اإلثبات

 :بعذر تغي بال نيتضم  

 المرض .أ

 األولى الدرجة من ألقارب وفاة حدوث .ب

 .همتغيّب( أيام) يوم في الصفّ  في أجريت التي األعمال جميع تعويض عن مسؤولون إلخ، ،يّةرياض أحداث أو عروض، أو ،يّةميدان رحلت لحضور الصفّ  تونيفوّ  الذين الطّلب. المدرسة أنشطة في المشاركة .ج

 يّةدينال األعياد .د
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 لإلبلغ الحضور بمكتب االتصال األمر أولياء/الوالدين أحد على يجب.  الزيارة إكمال عند الحضور/العميد مكتب إلى المستكملة النماذج إعادة يجب.  الحضور مكتب في متاحة النماذج تكون سوف.  الطالب مستشار مع مسبقًا يّةالجامع الزيارات ترتيب يجب .هـ

 .تغيّبال عن

 (.1) واحدة بساعة وبعده( 1) واحدة بساعة للمحكمة االستدعاء موعد قبل الطّلب سيُعفى.  العميد مع مسبقًا المحكمة إلى الحضور لزوم حاالت ترتيب يجب. للمحكمة الحضور لزوم حاالت إثبات جبي .ز

 (.الملئم التوثيق إحضار الطّلب على يجب) يّةالطب المواعيد .ح

 .أيام( 5) خمسة إلى تصل أو عن تهامدّ  تقلّ  التي عائليّةال الطوارئ حاالت .ط

 خارج الوقت من داً مزي تتطلب التي األسنان يبطب أو /الطبيب مواعيد معالجة العميد مكتب في  سيتم.   واحدة( 1) ساعةب وبعده( 1) واحدة ساعةب الموعد قبل الطّلب سيُعفى.  األسنان طبيب أو /الطبيب مواعيد حضور لزوم حاالت اثبات يجب. ي

   .ةحد على حالة كل أساس على المدرسة

 .الدراسي الفصل بداية من أيام( 5) خمسة عن عددها يقلّ  التي ،الحافلة تفويت أو/النوم في االستغراق حاالت في .ك

 

 : عذر دون تغيّبال نيتضمّ 

 المنزليّ  الواجبّ  أو( يّةالنهائ االمتحانات لكذ في بما) االمتحانات أو المخبريّة التجارب أو الصفّ  في العمل على درجات أو يّةتعويض امتيازات هناك يكون لن.  البالط عنه غاب صفّ  كل في صفر علمة المدرسون يضع ، عذر دون تغيّبال حالة في

ع أو صفّ ال في بأكمله يُجرى الذي  " عذر دون" تغيّبال تصنيف ضمن المدرسة من تغيّبلل التالية األسباب قائمة تدخل وعادة.  فالص من اإلخراج إلى عذر دون المفرط تغيّبال ييؤدّ  قد.  اليوم ذلك في يُجم 

حال غير تغيّبال .أ  المدرسة أو الصفوف/الصفّ  من به مصر 

 "زوغان يوم" في المشاركة أو المدرسة؛ من التهّرب .ب

 ملئم إذن دون المدرسة/الصف مغادرة .ج

 وإليها الصفوف من المرور تصاريح استخدام إساءة .د

 دقائق( 5) خمس من ألكثر الصفّ  على التأّخر .هـ

 تعليق .ز القسم انظر. )أيام( 5) خمسة من أقلّ  كانت إذا الحضور تعليق فترة خلل تُجرى مهام أليّ  الدرجات من% 100 على بالحصول للطّلب يُسمح سوف.  دراسيّ  فصل لكل تغيّب أيام( 5) خمسة عن يزيد الذي المدرسة إلى الحضور تعليق .و

 (المدرسة إلى الحضور

 االحتجاز من به حالمصرّ  غير تغيّبال. ز

 11-7-7 رقم بربانك لمرسوم وفقًا غرامة فرض إلى رالمتكرّ  تغيّبال ييؤدّ  أن يمكن. ح

 

 المدرسة إلى العودة إجراءات .ج

ح مكالمة إجراء حالة في الحضور لتسجيل داعي ال  .هصفّ  إلى الذهاب قبل العميد مكتب بلغإ الطالب على يجب.  شرح أو عذر دون تغيّب حاالت لديه الذي للطالب الدخول إلعادة التسجيل ينبغي.  هلصفّ  العودة للطالب مكنوي للمدرسة، بها مصر 

 المدرسة من رالمبك   االنصراف .د

 أيام (5) الخمسة حدّ  واتخطّ  ذينال الطّلب.  تأديبيّ  إجراء خاذاتّ  إلى ييؤدّ  سوف القاعدة لهذه االمتثال عدم إن.  المدرسة ضةممرّ  أو للعميد المسبقة الموافقة إلى باإلضافة األمر وليّ /ينالوالد أحد بموافقة إاّل  مبّكر وقت   في المدرسة بمغادرة للطّلب حسم  يُ  ال

 .عذر دون مفرط تغيّب تسجيل لىإ ييؤدّ  سوف هذا بفعل الطالب قيام عدمو.  بعذر تغيّب على الحصول أجل من محدّد تشخيص هافي طبيب من ملحظة رإحضا المدرسة إلى عودتهم عند عليهم يجب مرضى لكونهم المنزل إلى الممّرضة وأرسلتهم

 مدرسي   نشاط يوم في تغي بال .هـ

 تاستثناءا تُمن ح قد.  األسبوع نهاية عطلة منافسات يسبق الذي المدرسيّ  اليوم أو المدرسيّ  اليوم ذلك في المدرسة ترعاها أخرى أحداث أو يّةهجمن غير أنشطة في للمشاركة األقلّ  على صفوف( 4) أربعة لفترة المدرسة في موجودًا الطالب يكون أن يجب

 .الطالب طبيب أو المدرسة ضةممرّ  أو المدير أو العميد من

 التعاوني   التعليم برنامج من تغي بال .و

ح لكي لةو  جد  المُ  يّةالمدرس الفترات جميع في حاضًرا التعاونيّ  التعليم رنامجبب الملتحق الطالب يكون أن يجب  .تثناءاتاالس هذه يمنحوا أن الطالب طبيب أو قلمنسّ ا أو المدرسة ةممّرض أو المدير أو لعميدل يمكن.  اليوم ذلك في بالعمل له يُسم 

 النهائي   االمتحان عن تغي بال سياسة .ز

ح وال تغيّبال يُعفى ال  إلكمال( 1) واحد أسبوع له يتاح وسوف سينالمدرّ  من مدّرس   كلّ  مع ترتيبات عمل عن مسؤول الطالب. يّةالطّلب الخدمات مدير من  معتمدة ةالخاصّ  الظروف أو الطبيب ملحظة كانت إذا إاّل  يّةالنهائ االمتحانات بتعويض يُسم 

 .يّةالنهائ االمتحانات

 لةالمطو   األمراض .ح

 النموذج، هذا المعالج بُ الطبي يمأل أن يجب.  طبيّ  تصريح نموذج على للحصول الطالب بمستشار االتصال يرجى للمعلومات،.  يالخصوصّ  المنزليّ  للتعليم مؤهًل  الطالب يكون ما، مرض بسبب متتابعين أسبوعين من أطول فترة تغيّبسي الطالب بأن يُعرف نكا إذا

 .  لمستشارل يُعاد  ثم
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 رالتنم   سةسيا. 3

 غرف وفي يّةاالجتماع للشبكات يّةاإللكترون المواقع لىع اآلخرين األفراد مع التفاعل ذلك في بما اإلنترنت عبر تعامللل المناسب سلوكالب يتعلق فيما الطّلب لتثقيف يلزم ما موتقدّ  ،125-11 رقم يّةالفيدرال االتصاالت لجنة لتفويض Reavis High School مدرسة تمتثل

 . له واالستجابة اإللكترونيّ  تنّمربال بالوعي يتعلق وفيما الدردشة،

 

 واالنتحال الغش   .4

 كلّ  أو بعض بنسخ دتعمّ  أو معرفة سابق عن يقوم طالب أيُّ  انتحال أو غّش   في متوّرًطا تبريُعو . لمدرسةل التعليميّة ألهدافل خطيًرا انتهاًكا االنتحال يعتبر.  يّةالتعليم يّةللعمل يّةاألهم شديدا عنصران وجودته طلبه عمل أصالة أن Reavis High School مدرسة مجتمع يرى 

 .انتحااًل  أيًضا يعتبر درالمص ذكر دون نترنتاإل من المعلومات أخذ أنّ  كما.  مادّةال تلك فمؤلّ  يذكر وال مصدر أيّ  من مباشر بشكل يقتبس طالب أيّ  أو ،كلّه أو عمله بعض بنسخ آخر لطالب يسمح طالب أيّ  أو آخر، بطالب الخاص العمل

 :الغش على أمثلة هي التالية السلوكيات 

 .استعارته أو آخر لطالب المنزليّ  الواجب نسخ يحاول عندما غشاًشا الطالب يُعتب ر: المخبريّة التقارير/المنزليّ  الواجب .أ

 .بها مسموح غير موادّ  ةأي من أو آخر طالب من معلومات أيّة على الحصول يحاول عندما غشاًشا الطالب يُعتب ر: يّةالنهائ تحاناتواالم العام منتصف امتحانات/االختبارات/القصيرة االمتحانات .ب

 (.انتحال) توثيق دون آخر شخص أيّ  أفكار أو كلمات يستخدم عندما غشاًشا الطالب يكون: يّةالبحث التقارير/يّةالكتاب المشاريع .ج

 .بعده أو الدرجات وضع خلل آخر طالب يّ أل أو لنفسه سواء قصير امتحان أو اختبار/ورقة على إجابة أو درجة ريغيّ  عندما غشاًشا بالطال يُعتب ر . د

 .أشدّ  عواقب إلى أوسع نطاق على االختبار موادّ  نشر يؤدي أن أيًضا يمكن.  أعله محدّد هو كما يستخدموها لكي آخرين بلطّل  موادّ ال أو المعلومات أعطى إذا غشاًشا الطالب عتبريُ 

ل فرض أو منزليّ  واجب في بالغش مذنب الطالب بأن ريتقرّ  عندما  .نيااللكترو البريد أو/  الهاتف عبر للوالدين اإخطارً  القسم رئيس أو/و سالمدرّ  ليرس   سوف.  لعمله "صفر" علمة على الطالب يحصل سوف قصير، امتحان أو اختبار أو الصفّ  في يُعم 

 

 درجة على لبالطا يحصل لن الحالة هذه في ،الورقة سجل يف التغييرات وتعقب االطلع للمدرس يمكن وال الطالب، عمل نزاهة حول تساؤل هناك كان إذاو  . الوحيد عملهم مجال   الورقة هذه عتبرتُ  ،ةااللكترونيّ  للفروض عمل بورقة الطّلب المدرس وديزّ  عندما

 .المدرس تقدير إلى العمل هذا عن الدرجات وضع ويعود الفرض؛ لكتابة فرصة الطالب ويمنح الوالدين أحد مع  المدرس سيتصل ،الوقت ذلك غضون في. العمل عن

 
 التي السلوك وتوصيات تزكيات على سلبًا ؤثرات أن اأيضً  ويمكن للمنح، التأّهل أو ،المدرسة ترعاها التي األحداث أو ،(National Honor Society) يّةالوطن الشرف يّةجمع في الطالب مكانة على راؤثّ ت أن يمكن خطيرتين مخالفتين واالنتحال الغشّ  يعدّ 

 .التدريس هيئة أعضاء يقدّمها

 

 (Credit Recovery Program) المعتمدة الساعات تعويض برنامج .5

 استمرار مع ،المعتمدة الساعات تعويض برنامج في حبنجا جالتخرّ  متطلبات إكمال فرصة المؤهلين األخيرة السنة لطلب ستتاح .جالتخرّ  وشك على ولكنهم أقل، أو ساعتان متنقصه الذين األخيرة السنة طلب لمساعدة المعتمدة الساعات تعويض برنامج تأّسس  
 :المعتمدة الساعات تعويض لبرنامج التالية المعايير وتستخد م.  مساءً  6:30-3:30 من األسبوع في واحد يوم بمعدل( يّةاالجتماع والدراسات لومالع الرياضيات، ،يّةاإلنجليز اللغة) يّةاألساس الدورات تقديم سيتم.  النهاريّ  المدرسيّ  البرنامج في الحضور

  ّفريق ييزك MTSS  المعتمدة الساعات تعويض ببرنامج لللتحاق لينهّ المؤ الطّلب. 

 دراسيّ  فصل كل يف صفّ  لكل دوالًرا 175 رسم بلطّل ا على يُفر ض. 

 دراسيّ  فصل كل في فقط ينبصفّ  االلتحاق يمكن.  دراسيّ  عام لكلّ  المعتمدة الساعات تعويض برنامج في( 2) ساعتين إلى يصل ما تحصيل بللطّل  يمكن. 

 بمدرسة الخاص الطالب لدليل وفًقا والقوانين القواعد جميع باعاتّ  الطّلب من يُتوق ع Reavis المدفوعات استرداد دون البرنامج من االستبعاد إلى القواعد هذه خرق ييؤدّ  قد.  2018-2017 سيّ دراال للعام. 

 إحالتين ونيتلقّ  الذين الطّلب البرنامج من سيُستبع د. 

 المدفوعات ردّ يست ولن الثانية للمّرة تغيّب إذا الصفّ  من الطالب يُستبع د. صفّ  كل عن يومين من ألكثر تغيّببال للطّلب يُسمح ال. 

 بتغيّ  طالبال على ويُفر ض.  أكثر أو دقائق لعشر تأخًرام االستراحة فترة من عاد أو الصفّ  إلى وصل إذا يوم لنصف تغيّب حالة للطالب وتُحسَب.  واحدة تغيّب حالةل مساويةً  رتأخّ  حاالت( 4) أربع وتعتب ر.  محدّدال الموعد في الطّلب يحضر أن يجب 
 .معّلمال حدّدها التي االستراحة فترة بعد الصفّ  ترك ذاإ يوم لنصف

 المساء ذلك في  المعتمدة الساعات تعويض ببرنامج االلتحاق من نوايتمكّ  كي دراسيّ ال اليوم خلل األقل على يّةدراس حصص أربع الطّلب يحضر أن يجب. 

  ّللصفّ  أسبوع أّول خلل للطالب يّةالدراس لدورةا رومقرّ  البرنامج وصحيفة دراسيّ ال الفصل تقويم   معّلمال رسيوف. 

 

 

 ي ةاإللكترون والوسائط ي ةالحاسوب التكنولوجيا .6
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 .يّةالدراس رةالحج داخل التعلّم وبيئة المناهج لتعزيز يّةاإللكترون والوسائط التكنولوجيا بهالطّل  220 رقم يّةالتعليم المنطقة في Reavis High School مدرسة وفّرت: المنطقي   األساس 

 اتوالبرمجيّ  اتوالمعدّ  االجتماعيّ  التواصل وشبكات الحاسوب اتمعدّ  وجميع لها المصاحبة يّةاإللكترون الوسائط أشكال وجميع اإلنترنت استخدام ينبغي.  حقًا وليس امتياًزا Reavis شبكة على اإلنترنت إلى والوصول الكمبيوتر موارد استخدام يُعتبر :االمتيازات 

 الصلة ذات البالط امتيازات إلغاء إلى الوسائط لهذه دالُمتعمّ  االستخدام سوء ييؤدّ  أن يمكن.  منفعة لتحقيق أو قانونيّ  غير غرض أليّ  اإلنترنت أو الشبكة أو الكمبيوتر باستخدام للمستخدمين حيُسم   ال.  فقط يّةتعليم ألغراض   Reavis High School مدرسة في

 .هويشمل الطالب فصل إلى يصل ابم الطالب، دليل في الواردة يّةتأديبال للقواعد وفقًا محدّدال النحو على يّةتأديب إجراءات   فرض إلى يّةالتعليم بالمنطقة الخاصة يّةاإللكترون للوسائط المحظور االستخدام أو الملئم غير االستخدام يؤدّي قد كما.  الحاسوب باستخدام

ب حسابات   طالب كل لويتحمّ . إلخ والمطبوعات، الخدمات وقائمة الدردشة وغرف اإللكترونيّ  والبريد اإلنترنت الحصر، ال المثال سبيل على تشمل التي ،يّةاإللكترون وسائطها لجميع الطالب استخدام مراقبة Reavis High School لمدرسة يحقّ  :الطل 

 المنطقة أجهزة كل على بعمله أو ،تواصله وسائل ،اإلعلم وسائط إلى بوصوله قيتعلّ  فيما يّةالخصوص على حصوله يتوقّع أن طالب أليّ  يحقّ  ال.  Reavis High School مدرسة لدى رةلمتوفّ ا يّةاإللكترون الوسائط وجميع يّ أل الملئم االستخدام يّةمسؤول

 على الشخصيّ  هملفّ  أو الطالب حساب" إلى لدخولا من المدرسة مسؤولو نيتمكّ  كي" بالحساب صلة ذات أخرى معلومات أيّ  أو المرور كلمة" بإعطاء الطّلب حدأل طلب تقديم حالة في ووالديهم للطّلب اإخطارً  Reavis High School مدرسة ترسل. يّةالتعليم

 ."نشورةالم يّةالتأديب القواعد إحدى خرق الطالب بأن يُفيد دليل على يحتوي يّ االجتماع التواصل مواقع أحد على الطالب حساب أن تعتقد يجعلها مقنع سبب   لمدرسةل كان إذا ،االجتماعيّ  التواصل مواقع أحد

 أن ينمعلّملل ويمكن ،شيء كلّ  القائمة هذه تشمل ال.  التالية بولةالمق يّةالمسؤول/يّةاالجتماع باآلداب يبالتحلّ  الطّلب جميع يلتزم.  فقط يّةتعليم ألغراض Reavis High School مدرسة لدى رةالمتوفّ  يّةاإللكترون الوسائط جميع استخدام يجب :المقبول االستخدام 

 .تقديرهم وفق المقبول االستخدام يحدّدوا

 يّةبالمسؤول سميتّ  بأسلوب دائًما يّةاإللكترون الوسائط استخدم. أ

 فوًرا مشكلت ةأي بوجود اآلخرين العمل طاقم أعضاء أحد أو مكمعلّ  أبل غ. ب

 ذلك تفعل أن كمعلّم منك طلبي   لم ما اآلخرين، العمل طاقم أعضاء أو آخرين ببطّل  أو بك قتتعلّ  يّةشخص علوماتم أيّ  عن تُفصح ال. ج

 !واألدب باألخلق دائًما حل  ت   -يّةاإللكترون الوسائط على أيًضا ملئم غير هو ومواضيع ألفاظ من المدرسة داخل ملئم غير يُعتبر ما. د

 ُمطلقًا شخص يّ أل بك ينالخاصّ  الطالب تعريف بطاقة رقم أو المرور كلمة تعط   ال. ـه

 

 Reavis High مدرسة لدى المتوفرة للتكنولوجيا بولمق غير استخدام أيّ و.  يّةالتعليم المنطقة رهاتوفّ  التي التكنولوجيا باستخدام يتعلق فيما يّةالدراس والحجرة يّةالتعليم المنطقة وقواعد المجلس لسياسة دائًما االمتثال الطّلب على يجب: المقبول غير االستخدام 
School سةمدر داخل يّةاإللكترون للوسائط المقبول غير االستخدام الحصر، ال المثال سبيل على ،يّةالتال القائمة تشمل.  الطالب دليل في الوارد والمسؤوليات الحقوق قسم في عليها المنصوص يّةالتأديب اإلجراءات فرض إلى يؤدّي قد Reavis High School: 

 المدرسة شبكة خلل من مقبولة غير أو محظورة مواقع إلى الوصول. أ

 "فيروس" أيّ  خلل من الحواسيب أنظمة من أيّ  إتلف في بالتسبّ . ب

ح غير موادّ  أيّ  تحميل. ج  الترخيص اتفاقيات من أيًا يخرق ما وهو ،يّةالتعليم المنطقة برمجيات من أيّ  نسخ أو ،محفوظة نشر حقوق وذات بها مصر 

 األشكال من شكل أيّ ب الئقة غير أو يّةعنصر أو يّةإباح أو يّةجنس تُعتبر مادّة أيّ  نقل. د

 مزيفة يّةهو باستخدام أخرى تواصل وسائل أيّ  أو إلكترونيّ  بريد رسالة إرسال. ه

 Reavis لدى ةالمتوفر يّةاإللكترون الوسائط من أيّ  خلل من يّةمال مكاسب أيّ  تحقيق. و

 آخر شخص أيّ ب ينالخاصّ  الوصول رمز أو مرور كلمة استخدام. ز

 ُمسبقة موافقة دون عنه خارجة أنظمة من يّةالتعليم المنطقة نظام على اتبرمجيّ  حفظ أو تحميل. ح

 حذفه أو الطّلب زملئك أحد عمل تعديل. ط

 .يّةاإللكترون للوسائط استخدام سوء أيّ  عن ينتج قد ضرر بأيّ  المتعلقة التكاليف وجميع أيّ  تسديد إعادة على المستخدم يوافق: األموال رد/التعويض 

 المغادرة قاعدة .7

 .   النشاط في ثانية يُقب ل لن المدرسة، أنشطة أحد طالب أيّ  يترك فحالما".  المغادرة قاعدة" بـ دراية على الطّلب جميع يكون أن يجب 

 الزائر/الضيف ي ةمسؤول .8

ح ال. أ  المفعول، ريةسا تعريف وسيلة تقديم عليك نيتعيّ  حيث يّ الرئيس المدخل أبواب خلل من المبنى يدخلوا أن الزائرين جميع على يجب إلينوي، مدارس لقواعد وفقًا. فقط المدرسة لعمل صةُمخصّ  المدرسة ممتلكات.  للمدرسة زوار أيّ  بإحضار بللطّل  يُسم 

 .مقاضاتهم تتم وقد متعدّين القانون الهذ يمتثلون ال الذين ارالزوّ  يُعتبر سوف.  المرافقين وأحد الزائر بطاقة على والحصول

 .الطّلب غير من مرافق أيّ  ويحضرها Reavis High School مدرسة ترعاها راقصة حفلة يّةأل المناسب الطّلب شؤون عميد من الراقصة للحفلت زائر بطاقة على الطالب يحصل أن يجب. ب

 والسلمة الصحة لوائح .9

 اراتنظّ  بارتداء الخاصة األنظمة مراعاة يجب فإنه والسلمة، بالصحة المتعلقة للمخاوف نظًرا.  به علم على يصبح حالما بالمرض إصابته بشأن عنه ينوب من أو ضالممرّ  إبلغ كبير، صحيّ  لخطر اآلخرين يعّرض ،عد  مُ  بمرض ُمصاب شخص أيّ  على يجب 

 يف األحذية ارتداء يجب.  داتالمع أو األماكن لتلك الملئم ستخدامباال الخاصة السلمة ألنظمة االمتثال إلى باإلضافة ،معينة اتمعدّ  أو بأماكن المتعلقة للقيود االمتثال يجب.  إلخ ،يّةالشخص والنظافة ،المجوهرات وخلع ،للستحمام صةالُمخصّ  الرأس وقلنسوات ،واقية

 .الدراسيّ  اليوم طوال يّةالدراس الحجرات داخل( السترات/المعاطف) يّةالخارج الملبس ارتداء الطّلب على يُحظ ر.  والسلمة الصحة واعيلد األوقات جميع

 



13 

 

  الغذاء فترة خالل احتجاز .10

 كان إذا الحاالت، بعض في ،ذلك ومع. المخالفة بعد التالي الدراسي اليوم في الغداء احتجاز فترة تُخدم الحاالت، معظم في. الطالب دليل كتاب نم "والعواقب التصرفات" قسم في تحديدها تم لسلوكيات الغذاء فترة خالل احتجازات يفرضوا أن للعمداء يجوز

 و  اءغد 4A  الطالب لدى كان إذا ، المثال سبيل لىع. كاملة ساعة لمدة االحتجاز رهن الغداء فترة خالل احتجاز يهمعل فرض الذين الطاّلب سيبقى. الحق موعد   حتى االنتظار إلى الطالب يحتاج قد ،المفروضة اءذالغ فترة احتجاز حاالت من كبير عدد هناك

4B الغداء فترة خالل االحتجاز قواعد يلي فيما. الصف غرفة/الغداء من الخامسة الفترة على نفسه المبدأ وينطبق. بأكملها الرابعة لفترةل الغداء فترة خالل محتجزا   سيبقى الطالب ذلك فإن ،صف غرفة: 

 الكلم يمنع  

 األوقات كل في مرفوعة رؤوسهم الطّلب ييبق أن يجب /بالنوم  يسمح ال. 

  بعده أو االحتجاز قبل المرحاض استخدام يجب. االحتجاز أثناء في المرحاض إلى بالذهاب يسمح ال. 

 االحتجاز فترة طوال الغذاء احتجاز غرفة في بأمان موبايلال أجهزة اغلق يتم .االلكترونيات استخدام يمنع. 

 البتوب أجهزة الطالب يستخدم أن يجوز Chromebooks السماعات باستخدام يسمح وال. فقط المدرسية واجباتهم أداء أجل من. 

 الكتابية أو الورقية سيةالمدر واجباتهم يكملوا أو يقرأوا أن بللطلّ  يجوز. 

 السعر مخفضة أو ةمجانيّ  غذاء وجبات يتلقون الذين بللطلّ  خاصة ترتيبات بإجراء العميد ويقوم. الوقت هذا خلل بأنفسهم غذائهم وجبة يُحضروا أن بالطّل  على يجب . 

 .السبت أو الخميس يوم  همل مطولة احتجاز فترة صدارإ الحال في سيتم حيث العميد مكتب إلى الغذاء فترة احتجاز عن متأخرين يصلون الذين الطالب سيُرَسل
 .لعميدا قبل من ىخرأ يبيةدتأ اءاتجرإ ذتخاا لىإ ستؤدي الطالب دليل في محدد هو كما المدرسية القواعد من غيرها أو القواعد لهذه المخالفات إن
 

ب سلوك. 11  الطل 

 عندما) المدرسة أراضي خارج يحدث الذي السلوك سوء إلى باإلضافة بها تتعلق أو المدرسة ترعاها اتفعّاليّ  ةأيّ  في أو المدرسة أراضي على أو المدرسة داخل السلوك سوء يُحظ ر.  الئق نحو   على فوايتصرّ  أن Reavis High School مدرسة بطّل  من يُتوق ع 

 .التعليميّ  المجلس وسياسة الكتيب لهذا وفقًا السلوك سوء على تأديبيّ  ءإجرا ضفر  يُ .  فوًرا به العميد مكتب إبلغ وينبغي( المدرسة تقيمها ةفعّاليّ  على سلبًا طالب أيّ  سلوك يؤثر

ب بين العلقات .12  العمل وطاقم الطل 

 للخ ملئم بسلوك وايتحلّ  أن الطّلب من يُتوق ع.  وأنظمتها المدرسة قواعد لكافة االمتثال إلى باإلضافة الواليةب الخاصة وتلك يّةوالمحل يّةالفيدرال واألنظمة للقوانين يمتثلوا أن الطّلب من يُتوق ع. Reavis High School مدرسة عمل طاقم سلطة احترام عن مسؤولون الطّلب 

 مجتمعال داخل اآلخرين األعضاء على تؤثر أو ليمهمتع أو/و سلمتهم أو/و صحتهم على رتؤثّ  التي الممارسات عن الطّلب يمتنع ذلك، عن فضًل .  ترعاها التي األنشطة جميع وفي ،حافلتها وداخل أراضيها على يكونون وحين منها، انصرافهم وعند ،المدرسة دخولهم

 .المدرسيّ 

 الحضور عن رالتأخ   .13

 وسيضع. الحصة هذهل الصفر ةدرج للطالب مالمعلّ  يعطيو ،عذر دون اتغيّب التأّخر فسيُحس ب ،صفّ  أيّ  عن قائقد( 5) خمس من ألكثر طالب أيّ  تأّخر إذا.  يّةالدراس الحصة بداية في الجرس يقرع عندما يّةالدراس الحجرات داخل يكونوا أن الطّلب من يُتوق ع 

 .الصفّ  هذا من طردال إلى معين صف ّ  عن المفرطة رالتأخّ  حاالت يدّ تؤ قد.  عذر دون دخوله تسجيل في تأخر لديه طالب يّ أل الصفر درجة لمعلما

 الهواتف .14

 .العميد مكتب داخل الطّلب الستخدام صةالُمخصّ  العامة تفالهوا تتوفّر 

 ي ةالتأديب اإلجراءات أنواع . 15

 معل مال ق بل من االحتجاز .أ

.  للطالب ساعة 24 مدته ازباالحتج إخطاًرا معلّمال يقدم أن بجب.  هضفر الذي معلّمال غرفة داخل عادةً  حتجازاال ذف  ويُن.  االحتجاز ذلك فرض الذي معلّمال مع فترةال ويقضي ،بعده أو دراسيّ ال اليوم قبل عادةً  الطالب يقضيها فترة هو معلّمال ق بل من االحتجاز
 .دةالمشدّ  يّةالتأديب اإلجراءات من امزيدً  بويتطلّ  العصيان أفعال من عًل ف   معلّمال قّرهأ الذي لحتجازل الخضوع في الطالب إخفاق يُعتب ر

 عميدال ق بل من االحتجاز .ب

 ذيال االحتجاز يُنفّذ. الكاملب المدة طوال صامتين واويظلّ  يدرسوا أنو ،يّةالمدرس كتبهم وبرفقتهم ،محدّدال الموعد في الحضور الطّلب على يتعيّن.  ةمحدّد قواعد مخالفة بسبب دراسيّ ال اليوم بعد عادةً  الطالب يقضيها فترةً  العميد يقّره الذي االحتجاز يُعتبر

 .  مساءً  3:10 الساعة من بدًءا الخميس وحتى اإلثنين من تقريبًا (1) واحدة ساعة لمدة لعميدا يقّره
ح لن.  يّةالرياض االلتزامات أو يّةالمنهج غير االلتزامات أو العمل بسبب االحتجاز من الطّلب يُعفى لن  يوم لةُمطوّ  ازاحتج جلسة أو السبت يوم االحتجاز فرض إلى يؤدّي وعدالم عن التأّخرو.  متأخر موعد   في االحتجاز غرفة إلى طالب أيّ  بدخول يُسم 

 . بالكامل االحتجاز فترة طوال صامتين ويظلوا يدرسوا أن عليهم يجب. االحتجاز غرفة إلى يّةالمدرس وكتبهم ،بهم الخاصة تعريفال بطاقات معهم حضروايُ  أن الطّلب على يجب. الخميس

ض لن منفصلة وقائع( 10) عشر من ألكثر عليهم زاالحتجا فُرض الذين الطّلب  تعاملي أو ،السبت يوم احتجاز جلسة تستدعي سوف ،لدراسيّ ا اليوم بعد احتجاز فترة عادة تستدعي التي اللحقة، الوقائع فإنّ  ذلك، من بداًل .  االحتجاز فترات من مزيدال عليهم يُفر 

 تاريخ تغيير الضروريّ  من كان إذاو ،فقط واحدة مرة االحتجاز موعد تغيير يمكن.  العميد لتقدير وفقًا المدرسة إلى الحضور تعليق تستدعي أو ، (Reavis Internal Suspension Center, RISC) ـيّةلدراسا الصفوف حضور تعليقل المدرسة مركز برنامج معها

 .الظهر بعد 1:00 اعةالس بعد تغييرات ةأي تُجرى لن.  الظهر بعد 1:00 الساعة قبل العميد مقابلة خلل من إاّل  التغيير هذا إجراء يمكن ال فإنه االحتجاز،

 الخميس يوم إلطالة االحتجاز وجلسة السبت يوم احتجاز جلسة .ج
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 محدّدال الموعد في يحضر أن الطالب على يجب.  الطّلب عميد يفرضهما كلتاهما الجلستان وهاتان.  مساءً  5:50 الـ حتى مساءً  3:10 الـ من الخميس يوم مطّولةال االحتجاز جلسة تبدأ.  صباًحا 11 الـ حتى صباًحا 8 الـ من السبت يوم يّةالصباح االحتجاز جلسة تبدأ

 .العواقب من مزيد   إلى يؤدّي ،الخميس ومي مطّولةال االحتجاز جلسة أو ،السبت يوم احتجاز جلسة حضور عدم إنّ .  االحتجاز فترة طوال صامتًا ويظل يدرس وأن ،يّةالمدرس هوكتب التعريف بطاقة ومعه

 (TEMPORARY MODIFIED PROGRAM, TMP) المؤقت فالُمخف   االحتجاز برنامج .د

 .أكملهاب الجلسة فترة طوال بواجباته يقوم وأن يّةرسالمد كتبه معه رحض  يُ  أن الطالب على يجب(.  بأكمله دراسيّ  يوم إلى حّصة من جزء من تتراوح) الوقت من ةمحدّد لفترة لإلشراف خاضعة احتجاز غرفة لطالبل تُحد د المؤقت، فالُمخفّ  برنامجال في

 

 (MULTI-TIERED SYSTEMS OF SUPPORT, MTSS) المراحل دةمتعد  ال الدعم أنظمة .ه

 في األطفال لكل شامل   وفحص   ،الجودة عالي تعليم يبتبنّ  MTSS إجراءات تبدأ. المشكلت لحلّ  عمل إطار خلل من ودعمهم يّةوالسلوك يّةالتعليم االحتياجات ذوي الطّلب على رالمبكّ  فللتعرّ  المراحل دمتعدّ  نهج هي المراحل دةمتعد  ال الدعم أنظمة

 ومعلّم ذلك في بمن ين،العامل من مختلفة مجموعة بواسطة لخدماتا هذه توفير يمكن. لديهم التعلّم معدل تسريع أجل من مالتعلّ  صعوبات من يعانون الذين للدارسين شدّتها في متزايدة لمستويات وفقًا تدّخل   إجراءاتُ  تُتّخذ. يّةالدراس العامّ  التعليم حجرات

. فرديّ  نحو   على للتوجيه الطّلب ةاستجاب على تعتمد تهاومدّ  التدخل إجراءات ةبشدّ  المتعلّقة ةيّ التعليم القراراتو. الشخصيّ  ئهمأدا ومستوى الطّلب تعلّم لمعدّ  من كل   لتقييم بدقة مالتقدّ  مستوى درص  يُ . واالختصاصّيون نصوالمتخصّ  نووالمربّ  العام التعليم

 ستراتيجياتاال تطوير على األعضاء يعمل حيث ،MTSSـب الخاصة لفرقا أحد إلى ،السلوكيّ  الجانب أو العاطفيّ -االجتماعيّ  والتطور يّةاألكاديم بالدراسات تتعلق التي الجوانب في المدرسة توقعات مستوى إلى يرقون ال الذين ،الطّلب يُحال أن يمكن

 ،ااجتماعيً  ي اأخصائو ،يًاربوت ومستشاًرا ،يّةالطّلب دماتالخ ومدير ،العامّ  التعليم يمعلّم الحصر، ال المثال سبيل على ويشمل، اجتماًعا MTSS فريق يعقد  .يّةاألكاديم التعلّم بيئة في ومشاركتهم الطّلب نجاح دعم أجل من ورصدها ،لالتدخّ  وإجراءات

 تلك توثيق لىع لالتدخّ  إجراءات تنفيذ عن المسؤول ظفالمو ويعمل. تنفيذها أجل من لالتدخّ  وإجراءات اتاالستراتيجيّ  من المزيد تطوير على عمليو ،مخاوف ةأي MTSS فريق ويناقش.  األمور أولياء/الوالدينو ،سلوكلل بومدرّ  ،نفسيًا وطبيبًا ،والعميد

ض التي اإلجراءات  .الملئمة يّةوالسلوك يّةاألكاديم بالمعايير لتزاماال على لمساعدته ،خطيرة يّةسلوك هاتتوجّ  يُظهر طالب أيّ  لدى التدخل هو الهدف. MTSS اجتماع على أسابيع ستة إلى أربعة من تتراوح فترة مرور بعد المتابعة اجتماع في تُستعر 

   

 (REAVIS INTERNAL SUSPENSION CENTER, RISC) ي ةالدراس صفوفال حضور ليقتع مركز.  و 

 

 قيتعلّ  فيما RISC برنامج إلى العميد، لتقدير اوفقً  ،بالطّل  تحويل يمكن.  يّةالتعليم يّةالعمل على رونيؤثّ  الذين أو المشاكل، إلحدى اآلخرين ضونيعرّ  الذين بللطّل  ص  ُمخص   ل  تدخّ  برنامجُ  هو Reavis بـ الخاص يّةالدراس الصفوف حضور تعليق مركز

 خلل يحضرونها يالت يّةالفرد للصفوف درجات على ويحصلوا بواجباتهم ايقومو كي بللطّل  الفرصة تُتاح.  مرة كل في أيام( 3) ثلثة وحتى األقل على واحد( 1) ليوم دراسيّ ال اليوم طوال إشراف من يلزم ما البرنامج يوفّر.  يّةاالنضباط بالمشكلت

 في قصير امتحان أو اختبار أيُّ  الطالب فات إذا. RISC ببرنامج التحاقه خلل المكتملة الواجبات جميع تسليمو ،RISC برنامج إلى ذهابه عند معه اللزمة موادّ ال وإحضار ،ينمعلّمال من واجباته تحصيل يّةمسؤول الطالب ليتحمّ .  RISC ببرنامج التحاقهم

 مواستجاباته سلوكياتهم مختلف على التركيز من نهمسيمكّ  ما وهو العميد، لمكتب واجبًا يكملوا أن أيًضا البرنامج بهذا الملتحقين الطّلب على يجب.  همعلّم مع اموعدً  هحديدبت RAM حصة خلل الطالب يعّوضه أن فينبغي ،RISC ببرنامج قهالتحا وقت

 .واالجتماعيّ  األكاديميّ  يينالمستو على أفضل نحو   على النجاح كيفيّة موايتعلّ  كي ،للمواقف

 

 .المدرسي اليوم نهاية في  العميد مكتب من أجهزتهم يستلموا أن الطالب بإمكان. مقفلة خزانة في الموبايل أجهزة وضع سيتمو. RISC برنامج في االلتحاق قبل العميد مكتب إلى الموبايل أجهزة جميع تسليم يتم أن يجب 

 

 المدرسة إلى الحضور تعليق .ز

. المدرسة إلى الحضور لتعليق فيه يخضع الذي الوقت في المدرسة ممتلكات دخلي   أن للطالب يجوز ال.  أيام( 10) عشرة تتجاوز ال ةمحدّد يّةزمن لفترة جسيم سلوك سوء أو جسيمة مخالفة ارتكاب بسبب المدرسة من الفصل هو المدرسة إلى الحضور تعليق 
 .أيام( 5) خمسة من أقل كانت إذا الحضور تعليق فترة أثناء في يجرونها مهامّ  يّ أل الدرجات من %100 على بالحصول بللطّل  يُسمح

 
 المدرسة، لىإ طالب أيّ  حضور بتعليق المدرسة من أمر صدريُ  عندما(.  يّةالمجتمع لمشاركةا تعليق) خارجه أو البيت من سواء منهما أيّ  في بالمشاركة أو ،بالمدرسة قانيتعلّ  نشاط أو مهمة ةأيّ  بحضور المدرسة إلى حضوره قعل  يُ  الذي للطالب حسم  يُ  لن

 .الحضور تعليق فرض في البدء قبل الهاتف عبر لطالبا هذا أمر أولياء/والد ي   إلخطار الجهود كل ببذل أيًضا العمداء يلتزم.  إصداره وسبب الحضور تعليق بأمر يُفيد الطالب هذا أمر أولياء/والد ي   إلى البريد عبر رسمي إخطار إرسال حينها ينبغي

 .المدرسة إلى لبالطا عودة قبل االجتماع هذا عقد يجب.  الحضور تعليق قرار أصدر الذي العميد مع رسمي اجتماع لعقد الترتيب والديه وأحد الطالب على يتعيّن قد فإنه المدرسة، إلى طالب أيّ  حضور يُعل ق عندما

 مركز خلل من الممتلكات على بالتعدي طارإخ يُرسل سوف ذلك، عن فضًل .  المدرسة إلى الحضور تعليق من إضافي( أيام) ليوم ضيتعرّ  فسوف ممتلكاتها داخل البقاء أو إليها العودة خلل من المدرسة إلى الحضور تعليق سياسة ينتهك طالب أيّ 

 .  الشرطة

 

 ي ةجتماعاال المشاركة تعليق .ح

ض   سواء تأديبيّ  كإجراء للطالب يّةاالجتماع المشاركة تُعلّق نأ يمكن  ض لم أم التأديب أشكال من آخر شكل   أيُّ  عليه أفُر   تُعلّق المدرسة إلى حضوره يُعل ق طالب أيّ (.  1) واحد تقويمي عام إلى تصل يّةزمن لفترات يّةالمجتمع المشاركة تعليق فرض يمكن.  يُفر 

 . الدراسيّ  الفصل من محدّدة لفترة أو ،المدرسة إلى الحضور تعليق فترة طوال تلقائي ا يّةالمجتمع مشاركته

  من  حضروا إذا  األجتماعيّ  التعليق  من الطّلب اسم سيحذف.  طبيّ  توثيق أي يقدم أن دون ، معين دراسي فصل  خلل( 9)  أيام تسعة  تغيب أو فردي  دراسي صف حّصة عن أكثر أو( 6) مرات ست المتأخر للطالب اإلجتماعيّة المشاركة تُعلق أن يمكن

ً  دراسياً   يوماً ( 30) ثلثين إلى أيام( 5) خمسة  من الحضور هدف حققوا الذين لطلبا أسماء إزالة ستتم حين في.  اإلجتماعيّ  التعليق من له تبقى ما سيكمل فإنه الهدف، هذا تحقيق في الطالب أخفق حال في. السجل عميد يحدده كما غياب أو تأخير دون  متتاليا
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ً ( 30) ثلثين إلى أيام( 5) ةخمس  التعليق نظام يف الطالب وضع عند األمور أولياء/  الوالدين إخطار سيتم. للحضور السلبية السلوكيات استئناف تم إذا السابق وضعه إلى اإلجتماعيّ  التعليق  يُعاد قد ولكن ،اإلجتماعيّ  التعليق من  غياب أو تأخير أي دون يوما

 .الحضور أو بالسلوك متعلقة مشكلت بسبب االجتماعيّ 

 أو ّيةاالنتخاب المناصب أو الراقصة توالحفل واألنشطة األلعاب مثل) يّةالمجتمع مشاركته تعليق فترة خلل منها أيّ  في المشاركة أو ،يّةمدرس مهام ةأيّ  حضور أو ،المدرسة ممتلكات داخل البقاء يّةالمجتمع مشاركته تُعل ق الذي للطالب يجوز ال 

 (إلخ ،ّيةالميدان الرحلت

 

 الفصل .ط

 هحدّد الذي النحو على ينتقويميّ ( 2) عامين إلى لفصلا مدة تصل قد . يّةدراس أيام( 10) عشرة تتجاوز يّةزمن لفترة المدرسة إلى الحضور من ويمنعه ،جسيمة مخالفة أو اجسيمً  سلوك سوء   الرتكابه الطّلب أحد   التعليم مجلسُ  يستبعد عندما الفصل يحدث

.  القانون يقتضيه مال وفقًا األقل على( 1) واحد تقويمي عام لىإ بها قتتعلّ  أو المدرسة ترعاها التي اتفعّاليّ ال خلل أو المدرسة أراضي على أو المدرسة حافلة داخل يستخدمه أو سلًحا يمتلك طالب يّ أل الفصل مدة تصل.  الوالية لقانون وفقًا التعليم مجلس

 .بديل تعليميّ  مكان على بالحصول الطّلب يُوصى قد الفصل، من وبداًل 

 

 84-9 رقم القسم ،11-7-7 رقم بربانك مرسوم :المدرسة من بالتهر  .  ي 

 ىتتولّ .  القاصر الشخص بها يلتحق التي سةالمدر إذن على الحصول أو ،مشروع ولسبب القانوني الوصي إذن على الحصول دون مدرسته لىإ الحضور عن يمتنع بأن بربانك مدينة في المدرسة إلى اإللزاميّ  للحضور يخضع شخص يّ أل قانوًنا يُسمح ال

 .84-9 رقم القسم نم 11-7-7 رقم بربانك مرسوم تفعيل إلى الثالثة المخالفة وتؤدي. مخالفتين لأوّ  في المدرسة من بالتهرّ  عواقب تنفيذ أمر Reavis High School مدرسة

 من ساعة 24 ضونغ في يّةالمحل المدرسة سلطات إلى تغيّبال لةلحا امشروعً  اسببً  كتابي ا القانونيين األوصياء أحد قدّم إذا القسم لهذا خرقًا الشخص سيطرة خارج أخرى أسباب ةألي أو للمرض نتيجة عةالمتوقّ  غير أو الطارئة تغيّبال حاالت تُعتبر لن    

 :المدرسة من بالتهرّ  عقوبات تُدرج يلي فيما.  تغيّبال حالةل التالي العاديّ  دراسيّ ال ماليو

م الذي صالشخ من لكل   إخطار تقديم ينبغي.  كليهما أو يّةمجتمع خدمة لتأدية أو غرامة لدفع ضيتعرّ س المدرسة من بالتهرّ  مرسوم بموجب المدرسة من متهرب   بأنه ويُقضى عاًما 13 تجاوز شخص أيّ  .1  ،يّ القانون هووصيّ  المدرسة من بهتهرّ ب يتّه 

 عدم عند  مخالفة الةح كل عن دوالر 150 قدره مبلغ لىإ الغرامة وتزيد.  أكثر أو عاًما 13 العمر من يبلغ شخص يّ أل المدرسة من بهرّ الت مرسومل مخالفة حالة كل عن دوالًرا 100 قدرها غرامة تُطبّق.  اأقوالهم لسماع فرصةً  امنحهم إلى باإلضافة

 وفقًا يّةالمجتمع الخدمة ساعات دتُحد  .  مخالفة حالة كل عن دوالر 150 مبلغ فأكثر عاًما 13 العمر من يبلغون ممن بينالمتهرّ  على المفروضة الغرامة تتجاوز أن حال أيّ ب يجوز ال.  هقبل أو األولى االستماع جلسة تاريخ بحلول لغرامةل المتهّرب دفع

 .للمدينة التابع المدرسة في والسلمة األمن ضابط مع بالتعاون ،يّةالمجتمع الخدمة أمر المتهّرب مدرسة تتولّىو.  ساعة 80 حال أيّ ب تتجاوز أال على االستماع، جلسة مسؤول رلتقدي

 

بب الخاصة (ي ةالهو) تعريفال بطاقات .ك  الطل 

ب جميع يمتلك أن يجب  طالب كل يحصل.  بالمدرسة فموظ أيّ  طلب عند تعريفال بطاقات الطّلب برزيُ  أن يجب  .Reavis High School مدرسة إلى حضورهم خلل يحملوها وأن ،Reavis بمدرسة خاصة عولالمف سارية تعريف بطاقات الطل 

 إلى ئمالمل النحو على تعريف بطاقة حيازة عدم ييؤدّ  قد. الدراسيّ  اليوم بعد الُمنعقدة األخرى األنشطة جميع إلى الدخول أجل من ًضاوأي ،دراسيّ ال اليوم طوال هذه تعريفال بطاقة تُستخد م. .Reavis High School بمدرسة خاصة تعريف بطاقة على

 أيّ  على اتدوالر 5 قدره رسم   ضر  يُفس.  لذلك وفقًا عميدال مكتب معه وسيتعامل ،المدرسة إلى للحضور تعدّ  مس غير   تعريف بطاقة يحمل ال الذي الطالب يُعدّ .  الوجبات لشراء خصم كبطاقة أيًضا الطالب تعريف بطاقة متُستخد  . العميد مكتب إلى اإلحالة

 لعامل تعريف بطاقة تقديم عدم إنّ .  لآلخرين عريفتال ةبطاق عن التنازل نيمك ال. العميد مكتب من الجديدة الطالب تعريف بطاقة على الحصول يمكن.  Reavis مدرسة عمل طاقم أعضاء أحد طلبهاي ماعند تقديمها عن يمتنع أو ،تعريفه بطاقة يفقد طالب

 .يّةالمدرس الطالب رسوم إلى ضافيُ  دوالرات 5 قدره رسم فرض إلى الثالثة للمرة المخالفة حدوث عند سيؤدّي الغداء وجبة على للحصول حاليّ ال دراسيّ ال

فات  والعواقب التصر 

 إرسال إلى القائي  ت ييؤدّ  سوف ما، جراءإل العميد اتخاذ عنه جينت الذي ،السلوك سوء.  ذاته اإلجراء اتّخاذ إلى اآلخرون الطّلب يرتكبها التي السلوك سوء حاالت عن المناسب الوقت في اإلبلغ عدم يؤدّي وقد معيّن، إلجراء لعميدا اتّخاذ إلى السلوك سوء سيؤدي

 حالة، كل أساس على هم،بحقّ  واإلدارة العمداء يحتفظ وبالمثل، .العميد رلتقدي RISC برنامج إلى اإلحالة تخضع.  التالية القائمة في الواردة غير للمخالفات المناسبة التأديبيّة اإلجراءات تحديد في بحقّهم واإلدارة العمداء ظيحتف.  األمر أولياء/الوالدين أحد إلى إخطار

ر قد.  تحقيق أيّ  اءإجر أثناء في واإلداريين العمداء مع يتعاونوا أن الطّلب من يُتوق ع.  وفعّال ملئم نحو   على المدرسة عمل سير لضمان ضروريًا تنفيذها تجنّب بريعت حين المحدّدة التأديبيّة اإلجراءات تجنّب في  المحيطة، الظروف على اءً بن مخالفة، ةأي تبر  

 :يلي ما الحصر، ال المثال سبيل على السلوك، سوء يشمل  .ويشمله بالفصل قرار   إلى يصل تأديبي   إجراء خاذات  
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  النتائج االنتهاك

د اإلحراق. أ   الحرائق إضرام/المتعم 

 ذلك يحدث لم ما مادّة أية في النيران إشعال للطّلب يجوز ال

 ينخاضع بيئة في أو/و الدراسيّة الحجرة داخل نشاط أيّ  خلل

 ممتلكات داخل حريق إلشعال محاولة أية أو إشعال.  لإلشراف

 ملينوالعا للطّلب والنفسيّة البدنيّة الصحة يُعّرض المدرسة

 .ةالمدرس في والسلمة األمن ضابط سيبل غ للخطر، بالمدرسة

 :المخالفة

 أيام( 10) عشرة لمدة المدرسة إلى الحضور تعليق •

 الملئمة الجنائيّة/المدنيّة السلطات إلى اإلحالة •

 المدرسة مجلس أو/و االستماع جلسة مسؤول إلى اإلحالة •

 

  الشجار أو الضرب أو/و االعتداء. ب

 سبّبالت أو التنّمر ممارسة أو التهديد الطّلب على يُحظ ر

 ضيوف أو المجلس أعضاء أو العاملين أو للطّلب بأذى

 .المدرسة

 األمن ضابط مع ويتشاور األمر في العميد مكتب سيحقّق

 سيرجع النفس، عن الدفاع حالة في.  المدرسة في والسلمة

 .العميد لتقدير األمر

 :األولى المخالفة

 العمداء تحقيق بعد المدرسة إلى الحضور تعليق فرض 

 األمر أولياء/الوالدين أحد مع اجتماع 

 المدرسة في والسلمة األمن ضابط إلى اإلحالة 

 :الثانية المخالفة

 تحقيق بعد لمدرسةا إلى الحضور تعليق سيُفرض 

 العمداء

 األمر أولياء /الوالدين أحد مع اجتماع 

 مجلس أو/و االستماع جلسة مسؤول إلى اإلحالة 

 المدرسة

 :اللحقة المخالفات

 معها اإلدارة ستتعامل

 

 الناري ة الدراجات/السي ارات. ج

 أو ةسرق أية مسؤوليّة 220 رقم التعليميّة المنطقة تتحّمل ال

 .الناريّة الدّراجات أو/و يّاراتللس تخريب

 السيارات وقوف قواعد انتهاكات

 أو للمدّرسين المحجوزة المنطقة في السيارة إيقاف. 1

 .المخّصصة المناطق

 يتطلب للسيارات المخّصصة المنطقة في السيارة إيقاف. 2

 المفعول ساري تصريح على الحصول

 .ةالمدرس تممتلكا داخل وقوفها خلل السيارة في التدخين. 3

 المخّصصة المنطقة في قانونيّ  غير بشكل السيارة إيقاف. 4

 .الحرائق إطفاء سيارات ممّرات في أو للمعاقين،

 ،الفاصلة الخطوط على قانونيّ  غير بشكل السيارة إيقاف. 5

 . للوقوف ملئم تصريح على الحصول دون

 تالمؤهل الدارسي العام خلل طالب أي يحقق لم حال في. 6

 . لصاقته أو  تصريحه امتيازات إلغاء  سيتم مطلوبةال

رة بالقيادة المتعل قة االنتهاكات  المتهو 

 .بتهّور والقيادة السرعة. 1

 باألسفلت، اإلطارات احتكاك صوت إصدار في التسبّب. 2

 .إلخ السيارة، خارج التعلّق

 السيارات وقوف تصريح على الحصول معايير

 مدفوعة السابق الدراسيّ  العام رسوم تكون أن يجب. 1

 لقيادةبا علقةالمت االنتهاكات/السيارات إيقاف قواعد انتهاكات

 بالقيادة المتعلقة األخرى واالنتهاكات المتهورة

 السلوك/الحضور قواعد انتهاكات

 السيارات إيقاف امتيازات إلغاء احتماليّة •

 المركبة سحب أو غرامة/مخالفة دفع احتماليّة •

 إدارة مع عمل اتفاقيّة Reavis High School مدرسة لدى)

 ةالخطير االنتهاكات عن لغاإلب وسيتم.  بربانك في الشرطة

 ةللملحق الطالب يخضع أن ويمكن السيّارات، قيادة لقواعد

 .(القضائيّة

 : الفاصلة الخطوط على السيارة إيقاف

 :األولى المخالفة

 السبت أو الخميس يوم مطّولة احتجاز  

 المدرسة في والسالمة األمن ضابط إلى  االحالة. 

 األمر ياءأول/الوالدين أحد مع اجتماع 

 :الثانية  المخالفة

 برنامج أو المدرسة إلى الحضور تعليق RISC 

 المدرسة في والسالمة األمن ضابط إلى  االحالة. 

 السيارة سحب أو /مخالفة دفع احتمالية 

 األمر أولياء/الوالدين أحد مع اجتماع 

 :اللحقة المخالفات
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 بالكامل

 المدرسة إلى الذهاب في يرغبون الذين الطّلب

 ّراجةالد/السيارة يسّجلوا أن يجب الناريّة الدراجة/بالسيارة

 ىإل إحضارها من يتمكنوا أن قبل العميد مكتب في الناريّة

 إاّل  السيارة بإيقاف تصريح يصدر وال.  المدرسة ممتلكات

 :التالية يرالمعاي مراعاة بعد

 اللئقة غير السلوكيات من العديد فعل عن االمتناع. 2

 بالعام مقارنةً  إحاالت 10 من أقل على الحصول)

 (.السابق

 كلل بعذر التغيّب من أيام 5 من أقل) الحضور سياسة اتباع. 3

 (.دراسيّ  فصل

 .الحضور تعليق عقوبات من كبير عدد   يتلقّ  عدم. 4

 .الدراسيّ  العام في أسرة لكل( 1) واحد ملصق يُعطى. 5

 .األعلى الصفوف لطّلب األولويّة تُعطى. 6

 مقابل دوالًرا 60 تساوي الدراسيّ  للعام الملصق رسوم. 7

 دوالًرا 20و Austin Avenue باحة في السيارة إيقاف

 .حةالمفتو الباحة/77 الشارع باحة في السيارة إيقاف مقابل

 بديل ملصق على صولالح في الراغبون الطّلب يدفع. 8

 .دوالرات 5 قدره مبلغًا بيعها أو السيارة تلف بسبب

 ولكنّهم السيارات إيقاف تصريح على الحاصلون الطّلب. 9

 قملص سيُلغى أعله، المدرجة 8-1 من للبنود يمتثلون ال

 العام من المتبقية للفترة بهم الخاص السيارة إيقاف

 .ماليًا تعويضهم دون الدراسيّ 

 ةالزاوي على مباشرةً  الطالب سيارة إيقاف ملصق بيتتث يجب

 الذين للطّلب األماميّ  الزجاج من اليسرى السفلى

 تثبيتها ويجب السيارات، إليقاف Austin باحة يستخدمون

 باحة لمستخدمي الزجاج من العلويّ  الخلفيّ  الجزء على

 همسيارات بصفّ  للطّلب يُسمح.  المفتوحة الباحة/77 الشارع

 المناطق في Austin Avenue في السيارات إيقاف احةب في

 :هي المناطق وهذه.  فقط المحدّدة

 .الباحة من الشرقيّ  الجانب في السور امتداد على. 1

 الرياضيّة األلعاب وصالة المسبح بين المنطقة في. 2

 .الشماليّة

 محجوزة األقصى الشماليّ  الطرف في الباحة منطقة)

 .(التدريس هيئة ألعضاء

 في المخّصص الموقع في الطّلب سيارات إيقاف أماكن

 الجانب على مصفوفة ستكون المفتوح الموقع/77 الشارع

 إليقاف المخّصص المكان هذا. )77 الشارع من الشمالي

 بعد المدرسيّ  للحرم الغربيّ  المدخل من يمتدّ  السيارات

 (.التنس ملعب

 اأخذه عدم يجب الباحة، في ناريّة دراجة/سيارة إيقاف بعد

 ويصبح لليوم دراسته جدول الطالب يكمل أن إلى الباحة من

 بالطّل  بذهاب يُسمح ال.  المدرسة ممتلكات لمغادرة مستعدًا

 عاديّةال الدراسة ساعات خلل الناريّة دراجاتهم/سياراتهم إلى

 .العميد من تصريح على الحصول دون

 بوربانك وشرطة العميد مكتب معها سيتعامل
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اجات. د  الهوائي ة الدر 

 أو ةسرق أية مسؤوليّة 220 رقم التعليميّة المنطقة تتحّمل ال

 .الهوائيّة للدراجات تخريب

 المتهورة بالقيادة المتعلقة االنتهاكات

 والممارسات آمنة، غير بطريقة الهوائيّة الدراجة قيادة

 .القيادة في اآلمنة وغير المتهّورة

 الهوائي ة جاتالدرا إيقاف قواعد انتهاكات

 المناطق في وإيقافها الهوائيّة الدراجات جميع ربط يجب

 متوفّرة الهوائيّة الدراجات وقوف حواجز . المخّصصة

 الدراجات بوجود يُسم ح ال.  طّلبنا على األمر لتيسير

 . المبنى داخل الهوائيّة

 :األولى المخالفة

 العميد مكتب من تحذير 

 :الثانية المخالفة

 الهوائيّة الدراجة إيقاف امتيازات إلغاء ليّةاحتما 

 

ر. هـ  التنم 

 لتعلُّما على الطالب قدرة من المضايقةو والترهيب التنّمر يحدّ 

 اّمةاله األهداف أحد فإنّ  لذلك التعليم؛ على المدرسة وقدرة

 هذه في المشاركة من الطّلب منع هو التعليميّة للمنطقة

 .الفوضويّة السلوكيات

  .التنّمر أنواع من نوع   أيّ  مع Reavis مدرسة محتتسا لن

 يينطو فيه مرغوب غير شخصيّ  اهتمام   بأنه التنّمر يُعّرف

 .إهانته أو آخر شخص   قهر على

 الوسائل لخل من أو بدنيًا أو بصريًا أو لفظيًا التنّمر يكون قد

 .اإللكترونيّة

 :التنّمر على األمثلة بعض يلي فيما

 ةمهين صور أو ألفاظ أو بها مرّحب غير عبارات أو تعليقات

 أحد عن مهينة ملحظات جنسّي؛ أو ازدرائيّ  مزاح جنسيّا؛

 إيحائيّة إشارات.  الجنسيّ  توّجهه أو جنسه بشأن األشخاص

 هاتفيّة اتّصاالت أو ملحظات األشخاص؛ أحد مظهر عن

 على فيها مرغوب غير منشورات أو فيها مرغوب غير

 .اإللكترونيّة األجهزة أو تماعيّ االج التواصل مواقع

 المجتمع أعضاء جميع Reavis High School مدرسة تشجع

 ر،والزوا والمتطوعون األمور أولياء ذلك في بمن المدرسّي،

 والترهيب للتنّمر المزعومة األفعال عن اإلبلغ على

 تهديد أو فعليًا عنفًا تتضمن التي األخرى واألفعال والمضايقة

 .  فالعن بممارسة

 إلى تنّمر بحدوث شكاوى أيّة عن الطّلب يبلغ أن يجب

 أو المدرسة ممّرضة أو العميد أو الملئم المستشار

 حدأ أو الدراسيّة الحجرة معلّم أو االجتماعيّ  االختصاصيّ 

 أو اإلداريّ  أو الردهة مراقب أو الدعم عمل طاقم أعضاء

 ذيُتّخ  و المزعوم االنتهاك بشأن تحقيق وسيُجرى. المدّرب

 ؤثري لن تنّمر واقعة بشأن شكوى تقديم إنّ .  الملئم اإلجراء

 .الُمبلّغ للطالب التعليميّ  المستوى على

 نطويت ألفعال ارتكابهم تقرر الذين الطّلب مع التعامل يتمّ 

 حدة، على حالة كل أساس على الترهيب أو التنّمر على

 إلى اإلجراء يصل وقد. والتدّخلت للتأديب وسيخضعون

 . الشديدة الحاالت في الفصل
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  الحافلت قوانين. و

 محّطات على تنطبق وقوانينها المدرسة قواعد جميع. 1

 .الحافلت بواسطة والتنقّل الحافلت

 صةالمخصّ  المحّطة من الحافلة الطّلب يركب أن يجب. 2

 تالوق في الحافلت محّطة في يكونوا أن يجب.  لمنطقتهم

 من ولةمعق لفترة المحطّة في ينتظروا أن ويُتوق ع المحدّد،

 أليّ  افلةالح الطالب فّوت إذا أو الحافلة تأت   لم إذا.  الوقت

 معقولة بمحاوالت القيام مسؤوليّة الطالب يتحّمل سبب،

 .المدرسة إلى للذهاب

جيُ  أال يجب. 3  نوافذ خارج أذرعهم أو رؤوسهم الطّلب خر 

 غرض أيّ  إلقاء يُحظ ر. األحوال من بأّي   الحافلت

 جالسين الطّلب يظل أن يجب.  الحافلة من( أغراض)

 .الحافلة تحّرك خلل مقاعدهم بتغيير لهم يُسمح وال

.  فقط األماميّ  الباب من وخروجهم الطّلب بدخول يُسّمح. 4
 الطوارئ حاالت في للستخدام مخّصص الخلفيّ  فالباب

 .فقط

 في بما الحافلة، سائق يلحظها المدرسة لقواعد مخالفة أية. 5

 ةالتأديبيّ  لإلجراءات تخضع الخاصة، الممتلكات إتلف ذلك

 قواعد كتيب:  والمسؤوليات الحقوق قسم في الموضحة
ب سلوك  .الحافلة استخدام خدمة تعليق وتتضّمن ،الطل 

 سارية مدرسيّة تعريف بطاقة الطالب يحمل أن يجب. 6

 لبالطا يُظهر أن يجب.  الحافلة ركوب من ليتمكّن المفعول

 وجود عدم.  ذلك طلبه عند الحافلة لسائق التعريف بطاقة

 عند إظهارها عدم أو المفعول، سارية تعريف بطاقة

 االنتقال امتياز من الطالب حرمان إلى سيؤديان الطلب،

 .لةالحاف بواسطة

 الحافلة سائق سيوجه للحافلة، حادث وقوع حالة في. 7

 داخل الطّلب جميع يظلّ  أن ينبغي.  للطّلب تعليمات

 قد. أخرى توجيهات الحافلة سائق يذكر لم ما الحافلة،
 بعدي آمن موقع   إلى أمكن إذا االنتقال الطاّلب من يُطلَب
 هناك كان إذا الطريق جانب عن األقل على قدم 100

 .حريق لوقوع رخط

 

 

 

 :األولى المخالفة

 العميد بلق   من االحتجاز 

 :الثانية المخالفة

 أيام (5) خمسة لمدة بالحافلة الخاصة االمتيازات تعليق 

 يوم مطّولة/السبت يوم( 1) واحدة احتجاز جلسة 

 الخميس

 األمر أولياء/األبوين إلى تحذير خطاب إرسال 

 :الثالثة المخالفة

 الدراسيّ  العام لبقيّة الحافلة امتيازات إبطال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكافيتريا قوانين. ز

 فترة خلل الكافيتريا إلى الطّلب جميع يحضر أن يجب. 1

 .لهم المحدّدة الغداء

 يعجم يكون أن يجب.  الغداء على الطّلب بتأخر يُسمح ال. 2

ع الذي الوقت بحلول الكافتيريا في الطّلب  رسج فيه يُقر 

 عند فرديّة رطوابي في الطّلب يصطف أن يجب.  التأخير

 .الغداء تقديم طاوالت

 .المنزل من غدائهم إحضار على الطّلب يُشّجع. 3

 خارج والمشروبات األطعمة تناول ظرف أيّ  تحت يُمنع. 4

 .األروقة في أو الكافيتريا

 .بتهموج إكمال بعد نفاياتهم من الطّلب يتخلص أن يُتوق ع. 5

 في للكافيتريا ورةالمجا األروقة في والتجمع الذهاب يُمنع. 6

 الكافيتريا خارج المشروبات أو الطعام حمل

 :األولى المخالفة

 اءالغد فترة خلل احتجاز 

 :اللحقة المخالفات

 الغداء فترة خلل احتجازات( 3) ثلثة 

 

 األرض على أو حولها أو الغداء طاولة على المخلفات ترك

 :األولى المخالفة

 الغداء فترة خلل احتجاز 

 :اللحقة المخالفات

 الغداء فترة خلل احتجازات( 3) ثلثة 
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 .الغداء فترة أثناء

 رةفت خلل الكافيتريا في يظلوا أن الطّلب من يُتوق ع. 7

 .بأكملها الغداء

 الكافيتريا مشرفي لتعليمات الطّلب يمتثل أن يجب. 8

 .األروقة ومراقبي

 االمتثال على القادرين غير أو الراغبين غير الطّلب. 9

 امجببرن الخاصة الغرفة إلى سيُرسلون الكافيتريا لقوانين

 .الغداء فترة خلل( TMP) المؤقت الُمخفف االحتجاز

 مغلق، مدرسيّ  حرم   هي Reavis High School مدرسة. 10

 سيّ المدر الحرم بمغادرة للطّلب يُسمح ال أنه يعني وهذا

 .الغداء فترة خلل

 داءالغ بطاقات مشاركة.  للنقل قابلة غير الغداء بطاقات. 11

 تؤدي وقد الحضور لتعليق تعّرضك أن يمكن مخالفة عدّ تُ 

 .الغداء بطاقة خسارة إلى

 المدرسيّة التعريف بطاقة الطّلب يستخدم أن يمكن. 12

 القادرين غير الطّلب.  الكافيتريا من األغراض لشراء

  الحاليّ  الدراسيّ  للعام تعريف بطاقة على الحصول على

 المخالفة ارتكاب عند ولكن، الغداء، بشراء لهم يُسمح

 يّ الحال الدراسيّ  للعام تعريف بطاقة وجود بعدم الثالثة

 تعريف بطاقة على الحصول فرصة الطالب سيُمنح معهم

 الطالب رسوم على دوالرات 5 مبلغ ويُضاف بديلة،

 .المدرسيّة

 بالكافيتريا خاصة أخرى مشكلت

 :ىاألول المخالفة

 الغداء فترة خلل( 2) احتجازان أو( 1) احتجاز 

 :اللحقة المخالفات

 غرفة في الطعام لتناول التعيين TMP مؤقت بشكل 

 األمر أولياء/الوالدين أحد إخطار 
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 الدراسي ة الحجرة بنظام اإلخلل. ح
 األكاديميّ  التعلم بيئة مع تتعارض التي السلوكيات هو

 .وتعيقها

 

 :األولى خالفةالم

 األمر أولياء/الوالدين أحد إخطار 

 فترة خالل احتجاز أو( 1) واحدة محتملة احتجاز جلسة 
 الغذاء

 :الثانية المخالفة

 العميد مع اجتماع 

 السلوك مدّرب مع المقابلة 

 محتملة احتجاز جلسات 

 :اللحقة المخالفات

 اجتماع MTSS 

 الدراسيّة رةالحج من االستبعاد عنه ينتج قد 

 

 المغلق المدرسي   الحرم. ط

  .مغلقًا مدرسي ا حرًما Reavis High School مدرسة تُعتب ر

 تسجيل المدرسيّ  اليوم خلل الزائرين جميع على يجب

 الشارع في المدرسة أمام الموجود األمن مكتب لدى الدخول

 وند إليه وصولهم بعد المبنى بمغادرة للطّلب يسمح ال.  77

 .الحضور مكتب/العميد مكتب من نإذ

 :األولى المخالفة

 (1) واحدة احتجاز جلسة 

 العميد مع اجتماع 

 األمر أولياء/الوالدين أحد مع التواصل 

 :الثانية المخالفة

 الخميس يوم مطّولة/السبت يوم احتجاز جلسة 

 :اللحقة المخالفات أو/و الثالثة المخالفة

 برنامج RISC 

 المدرسة إلى للحضور لمحتم تعليق 

 

 الحاسوبي ة التكنولوجيا وإتلف انتهاكات .ي

 اإللكتروني ة اإلعلم ووسائط
 وأ الكمبيوتر ألجهزة متعّمد إتلف أيّ  إلى القسم هذا يشير

.  بالطّل  الزملء عمل أو الملّفات أو البرامج أو التجهيزات
ح غير استخدام أيّ  أيًضا ويشمل  موادّ وال للبرامج به مصر 

 ةوإضاف المقيّد الوصول رموز واستخدام والملّفات البرمجيّة

 مع تداخل أيّ  يشمل هذاو. تعديلها أو حذفها أو الملّفات أو البرامج

 قمطا أو الطّلب ملّفات أو البرامج نسخ أو االتصاالت شبكات

 ماإلعل وسائط انتهاكات تشمل. التعليميّة المنطقة أو العمل

 إخلل   وأيّ  السرّية، المعلومات عن كشف   أي   اأيضً  اإللكترونيّة

 المشابهة والتصّرفات المدرسة، في السجلت حفظ بمهامّ 

.  هاتخريب أو تعديلتها أو الكمبيوتر أجهزة النتهاكات األخرى
ح غير استخدام أيّ  تماًما يُحظ ر كما  أو مبيوترك لبرنامج به مصر 

 تجاه" ياإللكترون للتنّمر" بالطّل  ممارسة تُحّظر.  كمبيوتر جهاز

 العمل، طاقم أعضاء أحد أو المدرسة، في موظف أو طالب أيّ 

 .المجلس أعضاء أحد أو

 بالبيئة تُخلّ  صورة بأيّة اإللكترونيّة األجهزة استخدام يُحظ ر

 استخدام ذلك في بما اآلخرين، حقوق تنتهك أو التعليميّة،

 فيديو مقاطع/يّةفوتوغراف صور التقاط أو للتواصل الجهاز

 شكل   بأيّ  أو للغّش، أو الحّمامات أو الملبس تبديل غرف في

 األجهزة استخدام يُحظ ر.  الطّلب سلوك قواعد ينتهك آخر

 :إلى المخالفات جميع ستؤدي

 العميد مع اجتماع. 

 الماليّ  التعويض 

 لفترة المدرسة/الدراسيّة الصفوف إلى الحضور تعليق 

 .أيام( 5) خمسة إلى( 1) واحد يوم بين تتراوح

 مجلس أو/و االستماع جلسة مسؤول إلى محتملة إحالة 

 .الفصل أو الحضور تعليق بشأن المدرسة

 الملئمة الجنائيّة/المدنيّة السلطات إلى اإلحالة.  
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 ذلك في بما نقلها، أو الخاصة المعلومات لنشر اإللكترونيّة

 الصوتيّة والمقاطع الفيديو ومقاطع الفوتوغرافيّ  التصوير

 المحظورة السلوكيات تشمل. تصريح دون لآلخرين

 الئقة غير صور أخذ الحصر، ال المثال سبيل على األخرى،

 أو مشاركتها أو إرسالها أو آخر شخص أو نفسه للشخص

 استخدام طريق عن امتلكها أو تلقيها أو استعراضها

.  محمول هاتف أو إلكترونّي، اتصال جهاز أو الكمبيوتر،

 شكوك وجود بسبب ونيإلكتر جهاز أيّ  يُفت ش أن يمكن

 .إجراميّ  بنشاط أو جنسيّة رسائل بإرسال القيام حول معقولة

 العصابات روابط نشاط. ك
 األنشطة أو العصابات، أنشطة في الطّلب يشارك لن

 يّةالتعليم األنشطة مع تتداخل رموز عرض في أو الشيطانيّة،

 بنشاط مرتبط رمز أيّ  مع المدرسة تتساهل نل.  المدرسة في

 .شيطانيّ  نشاط أو/و لعصابات

 

 :األولى المخالفة

 أيام( 5) خمسة لمدة المدرسة إلى الحضور تعليق. 

 :اللحقة المخالفة

 المدرسة إلى الحضور تعليق 

 المدرسة مجلس أو االستماع جلسة مسؤول إلى اإلحالة 

 الجنائيّة/ةالمدنيّ  السلطات إلى اإلحالة. 

 

ب. ل  (عذر دون التغي ب انظر) (التزويغ) التهر 

ح غير التغيّب  أو الصفوف أو الصفّ  من به المصر 

 .المدرسة أو االحتجازات

 .(عذر دون التغيّب انظر)

 

 

 االحتجاز جلسة خلل اإلزعاج. م
 .االحتجاز جلسة خلل بإزعاج التسبّب تماًما يُحظ ر

 :األولى المخالفة

 يوم احتجاز جلسة أو( 1) واحدة احتجاز سةجل 

 الخميس يوم مطّولة احتجاز جلسة/السبت

 :الثانية المخالفة

 يوم مطّولة احتجاز جلسة/السبت يوم احتجاز جلسة 

 RISC أو الخميس

 

 ن. األجهزة اإللكتروني ة

ة، يشير مصطلح األجهزة اإللكترونيّة إلى الهواتف المحمول

و أّي جهاز آخر يسمح بالتواصل أو أجهزة الكمبيوتر، أ

اإللكترونّي أو االجتماعّي.  على الرغم من أنه يمكن 

ناك ن هللمعلّمين إدخال هذه األجهزة في عمليّة التعلم، إال أ

 استخدامات محظورة لهذه األجهزة. 

 قوانين األجهزة اإللكتروني ة:

ر يجب أن تكون األجهزة متوقّفة عن العمل، كما يُحظ   .1

ها في أيّة غرفة تبديل ملبس للنشاط إظهار

الرياضي/التربية البدنيّة أو حّمام أو غرفة 

احتجاز/منطقة تعليق حضور الصفوف الدراسيّة أو 

 البرنامج التعليمي البديل. 

يُحظ ر على الطّلب استخدام الهواتف المحمولة  .2

الشخصيّة، أو األجهزة اإللكترونيّة األخرى، للتسجيل 

 اإللكتروني ة األجهزة جميع

 :األولى المخالفة

 الغذاء فترة خالل احتجاز أو (1) واحدة احتجاز جلسة 

 سياالدر اليوم نهاية في الطالب إلى الجهاز تسليم يتم 

 :الثانية المخالفة

 الخميس يوم مطّولة/السبت يوم( 1) واحدة احتجاز جلسة 

 :اللحقة والمخالفات الثالثة المخالفة

 برنامج RISC 

 المدرسة إلى للحضور محتمل تعليق 
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يو أو صوت( ألّي فرد من أفراد طاقم )مقاطع فيد

العمل أو لطالب أو نشاط مدرسي أو حدث أو عمل 

مرتبط بالمدرسة دون موافقة المعلّم/الجهة 

 الراعية/المدّرب المشرف. 
يُحظ ر على الطّلب نشر أو مشاركة صور أو فيديو  .3

 التُق ط ت في المدرسة دون موافقة المعّلم المشرف.

ام السّماعات التي تغطي األذن أو يُحظ ر استخد .4

 .bluetoothسماعات 

ألغراض السلمة وحتى يتمكن الطّلب من إدراك  .5

 محيطهم، يجب استخدام السّماعات في أذن واحدة فقط.

 ينبغي ضبط الرنين على وضع "صامت" أو اهتزاز".   .6

ح ال .7 للطّلب بالتحدّث أو القراءة أو إرسال  يُسم 

 أو ة أو الدردشة عبر الفيديو باستخدامالرسائل النصيّ 

 جهاز إلكترونّي خلل الفترات بين الصفوف.

 يُحظ ر استخدام مؤشرات الليزر. .8

قة يمكن استخدام األجهزة في الحجرة الدراسّية )بمواف .9

 2:34صباًحا وبعد  7:55المعلّم( وفي األروقة قبل 

 بللطّل مساًء وفي الكافيتريا خلل فترة الغداء. يمكن 

ة نيّ االستماع إلى الموسيقى باستخدام أجهزتهم اإللكترو

 خلل الفترات بين الصفوف.

إن الطّلب مسؤولون بشكل شخصّي عن أمن أجهزة  .10

اقم طيتعّين على  الالتواصل اإللكترونّية الخاصة بهم.  

ل عمل المدرسة البحث عن األجهزة التي لم تُحّفظ بشك

ر : األجهزة اإللكترونّية غيملئم، على سبيل المثال

 المؤّمنة في غرف تبديل الملبس.

استخدام هاتف محمول أو جهاز تسجل فيديو أو أجهزة  .11

أو  ة،إلكترونّية أخرى بأية صورة تخّل بالبيئة التعليميّ 

تنتهك حقوق اآلخرين، بما في ذلك استخدام الجهاز 

 اللتقاط صور فوتوغرافّية في غرف تبديل الملبس أو

 الحّمامات أو للغّش، أو بأّي شكل آخر ينتهك قواعد

، سلوك الطّلب.  تشمل السلوكّيات المحظورة تحديدًا

على سبيل المثال ال الحصر، أخذ تصوير غير الئق 

لشخص نفسه أو شخص آخر أو إرساله أو مشاركته 

م أو استعراضه أو تلّقيه أو امتلكه عن طريق استخدا

 ل.ال إلكترونّي أو هاتف محموالكمبيوتر أو جهاز اتّص
ك قد يُفت ش أّي هاتف محمول استنادًا إلى وجود شكو .12

ط معقولة حول القيام بإرسال رسائل جنسّية و/أو بنشا

إجرامي.  وجميع انتهاكات إرسال الرسائل الجنسّية 

تستلزم اتباع إدارّيي المدرسة لسياسات تأديب 

ط األمن الطّلب، باإلضافة إلى التواصل مع ضاب

( والشرطة واإلبلغ عن SROوالسلمة في المدرسة )

لك اشتباه بإساءة معاملة طفل أو إهماله عندما يكون ذ

 ملئًما.
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 والغاز الحارقة والمواد   المتفجرات حيازة. س

 السام
 ادّ مو أو تمتفجرا عرض أو نقل أو استخدام أو حيازة حظ رتُ 

 تعّرض احتماليّة على تنطوي سامة غازات أو حارقة

 ،للضرر الخاصة الممتلكات أو المدرسة ممتلكات أو اآلخرين

 .الطبيعيّة المدرسيّة لإلجراءات تعطيًل  تسبّب أو

 أو المدرسة إلى الحضور تعليق إلى المخالفات جميع تؤدي

 مدرسةال مجلس أو/و االستماع، جلسة مسؤول إلى اإلحالة

  .ملئمةال الجنائيّة/المدنيّة السلطات إبلغ أو/و الفصل، بشأن
 احسبم أكثر، أو( 1) واحد ميلديّ  عام لمدة الفصل سيستمرّ 

 .الفيدراليّ  والقانون الوالية قانون يسمح

 

 

 الكاذبة البلغات. ع
 على األمثلة من.  قانونيّة وغير خطرة الكاذبة البلغات جميع

 :ذبةالكا البلغات

 .الرجفان مزيل /الحريق إلنذار الملئم غير االستخدام. 1

 .إطلقهما أو الحريق خرطوم أو الحريق بمطفأة التلعب. 2

 .قنبلة بوجود التهديد. 3

 .يعيّةالطب المدرسيّة لإلجراءات تعطيًل  يسبب قد تقرير أيّ . 4

 .الضرورة لغير 911بـ االتصال. 5

 السلطات إلى كاذبًا ليغًاتب يقدّم شخص أيّ  عن سيُبل غ

 .الملئمة الجنائيّة/المدنيّة

 :المخالفة

 اإلطفاء وأقسام الشرطة إبلغ 

 المدرسة إلى الحضور تعليق 

 مجلس أو/و االستماع جلسة مسؤول إلى اإلحالة 

 المدرسة

 

 األغراض تقاذف. ف
 وادّ م أو أطعمة أية دفع أو إلقاء في الطّلب انخراط يُحظ ر

 قد مما إلخ، زجاجات أو أحجار أو ثلج كرات أو ورقيّة

 داخل الوجود خلل ممتلكات أو أشخاص إصابة في يتسبّب

 .المدرسة مركبات في أو المدرسة، أراضي

 

 :األولى المخالفة

 الدراسيّ  اليوم بعد/الغداء فترة خلل احتجاز جلسة 

 .RISC أو/و

 :الثانية المخالفة

 برنامج RISC 

 المدرسة إلى الحضور تعليق إلى يؤدي قد 

 :اللحقة المخالفات

 المدرسة إلى الحضور تعليق 

 الكافيتريا المتيازات محتمل فقدان 

 

 (المدرسة نماذج استخدام إساءة أو) التزوير. ص
 المدرسة عاملي الستخدام مخّصصة المدرسة نماذج إن

ح  .فقط لهم المصر 

 

 :األولى المخالفة

 برنامج RISC 

 األمر أولياء/الوالدين أحد إخطار 

 :اللحقة المخالفات

 وحتترا لفترة المدرسة/الدراسيّة الصفوف إلى الحضور تعليق

 أيام( 3) ثلثة إلى( 1) واحد يوم بين

 األمر أولياء /الوالدين أحد إخطار •

 

  المقامرة .ق
 من نشاط أيّ  في االنخراط أو بالمبادرة للطاّلب يُسَمح ال.

 أو النرد، حجر المقامرة، بطاقات مثل) ةالمقامر أنشطة
 في أو المدرسة ممتلكات على( الشّدة/الكوتشينة ألعاب

 . المدرسة ترعاها التي األحداث

 :المخالفة

 ضابط يوقّعها شكوة إصدار /المقامرة موادّ  مصادرة 

 .المدرسة في والسلمة األمن

 

  :األولى المخالفة العصابات نشاط. ر
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 في عضويّة على يًل دل يظهر سلوك أيّ  هو العصابات نشاط

 اللفظيّ  التواصل هذا يشمل.  إليها االنتساب أو عصابة أية

 والرسوم واألقراط والمصافحات اإليماءات) اللفظيّ  وغير

 افةباإلض إلخ، الجدران على والكتابة الفوتوغرافيّة والصور

 تزيين أو شعارات أو مجوهرات أو رموز استخدام إلى

 يشمل(.  بعصابة مرتبطة ملبس سمات أو بعصابة مرتبط

 أو بعصابة األشخاص إلحاق إلى سعي   أيّ  العصابات نشاط

.  ةعصاب عن نيابة آخر طالب أيّ  ترهيب أو اهتماماتها تأييد

 العصابات، نشاط في المنخرطين الطّلب حضور تعليق سيتم

 واإلحالة بالفصل يوصى المخالفات ارتكاب تكرار حالة وفي

 .يّةالمحل الشرطة سلطات إلى

 أيام( 5) خمسة لمدة المدرسة إلى الحضور تعليق. 

 المدرسة في والسلمة األمن ضابط لدى الحضور 

 العودة عند متناوبة بصورة

 :اللحقة المخالفات

 المدرسة إلى الحضور تعليق 

 المدرسة مجلس أو االستماع جلسة مسؤول إلى اإلحالة 

 الجنائيّة/المدنيّة السلطات إلى اإلحالة. 

 باألروقة الوجود خلل اإلزعاج. ش
 األنشطة جميع سلمة على الحرص الطّلب من يطلب

 ضجيج في والتسبّب والتسّكع الجري يُعدّ .  الجارية التعليميّة

 سلوكيات األرض على النفايات وإلقاء المرور ومنع مفرط

 .األروقة في مقبولة غير

 

 :األولى المخالفة

 محتملة ومرافقة العميد لدى( 1) واحدة احتجاز جلسة 

 الصف إلى

 :الثانية المخالفة

 أسبوع لمدة المدرسة بعد/الغداء فترة خلل احتجاز 

 (1) واحد

 :الثالثة المخالفة

 ىإل تصل لفترة المدرسة بعد/الغداء فترة خلل احتجاز 

 (2) أسبوعين

 :اللحقة المخالفات

 برنامج RISC 

 

 الترهيب/المهينة اتالممارس. ت
 نشاط في مشارك طالب أيّ  تعّرض هي المهينة الممارسات

( خارجه أو المدرسيّ  الحرم داخل) بالمدرسة مرتبط
 إزعاج وأ بدنيّة أو عقليّة إساءة أو بدنيّة أو لفظيّة لمضايقات

 بلق من مذلّ  نشاط أو تنّمر أو سخرية أو إحراج أو ترهيب أو

 العمل طاقم على يتعيّن.  طلب مجموعة أو طالب أيّ 

 ممارسات على تنطوي التي التصرفات عن اإلبلغ والطّلب

 طةباألنش المرتبطة غير بالمخالفات العميد سيُبلّغ.  مهينة

 ياضيّ الر المدير يُبلّغ كما ،المناهج عن والخارجة الرياضيّة

 .الرياضيّة باألنشطة المرتبطة بالحوادث

 فالتصرّ  إلى دفعه أو آخر خصش تهديد الطّلب على يُحظ ر

 وممارسات المهينة الممارسات جميع تُحظ ر.  إرادته ضد

 . االنضمام

 :المخالفة

 مع التعامل يتمو ،المهينة الممارسات أمر في يُحقّق •

 على تنطوي لتصّرفات ارتكابهم تقّرر الذين الطّلب

 على حالة كلّ  أساس على ترهيب أو مهينة ممارسات

 .وتشمله الفصل إلى العقوبة تصل أن على حدة،

 

 

 (الهوي ة) التعريف بطاقات. ث
ب جميع يمتلك أن يجب  المفعول سارية تعريف بطاقات الطل 

 إلى حضورهم خلل يحملوها وأن ،Reavis بمدرسة خاصة

 الطّلب يُبرز أن يجب  .Reavis High School مدرسة

 لكل يُقدّمس.  المدرسة في موظف أيّ  طلب عند التعريف بطاقات

 Reavis High School بمدرسة خاصة تعريف بطاقة طالب

 :المخالفة

 مطالبته أو/و للطالب مماثلة تعريف بطاقة إصدار يمكن

 .العميد لتقدير وفقًا دوالرات 5 قدرها برسوم

 مكتب طريق عن تعريف بطاقة شراء من الطّلب يتمكن

 .العميد
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 تستخد م. المدرسة عليه وافقت للبطاقة حامل شريط إلى باإلضافة

 الدخول أجل من وأيًضا الدراسيّ  اليوم طوال هذه التعريف بطاقة

 يؤدّي قد. الدراسيّ  اليوم بعد الُمنعقدة األخرى األنشطة كافة إلى

 مكتب إلى اإلحالة إلى ملئم بشكل   التعريف بطاقة حيازة عدم

 لشراء خصم كبطاقة أيًضا الطالب تعريف بطاقة تُستخدم. العميد

 مستعدّ   غير تعريف بطاقة يحمل ال الذي الطالب يعدّ .  الوجبات

.  لذلك وفقًا العميد مكتب معه ويتعامل المدرسة، إلى للحضور

 بطاقة يفقد بطال أيّ  على دوالرات 5 قدرها رسوم   ستُفر ض

 عمل طاقم أعضاء أحد يطلبها عندما تقديمها عن يمتنع أو تعريفه

 من جديدة تعريف بطاقات على الحصول يمكن. Reavis مدرسة

 التعريف بطاقات عن التنازل يمكن ال .اإلرشاد مكتب

  الحاليّ  الدراسيّ  للعام تعريف بطاقة تقديم عدم إنّ .  لآلخرين

 للمرة المخالفة حدوث عند يؤدّيس الغداء وجبة على للحصول

 رسوم إلى يُضاف دوالرات 5 قدره رسم   فرض إلى الثالثة

 .المدرسيّة الطالب
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 الُمسكرة والمشروبات القانوني ة غير العقاقير. خ
 أو سةالمدر تقيمها التي الفعّاليّات بحضور للطّلب يُسمح لن

 افيه بما للرقابة الخاضعة الموادّ  تأثير تحت وهم ترعاها

 افيه بما) الموادّ  هذه بحيازة للطّلب يُسمح لن.  الكحول

 العقاقير أو/و المخدّرات تعاطي في المستخدمة األدوات

 محاولة أو بيعها أو توزيعها أو استخدامها أو( المشابهة

 في أو المدرسة ممتلكات في بيعها محاولة أو توزيعها

 ستخدامبا للطّلب يُسمح لن.  المدرسة ترعاها التي الفعّاليّات

 ُصنعت التي غير أُخرى ألغراض   للرقابة الخاضعة الموادّ 

 ممّرضة مع المسبقة تالترتيبا إجراء يجب.  أجلها من

 تُصرف التي العقاقير بإحضار السماح قبل المدرسة

 بهذه االحتفاظ يجب.  المدرسة إلى طبيّة وصفة بدون/بوصفة

 لغيب أن يجب.  إشرافها تحت وتناولها الممّرضة لدى األدوية

 تالترتيبا التخاذ الدراسيّ  اليوم قبل الممّرضة الطّلبُ 

 اضعةالخ الموادّ  تأثير تحت طالب أيّ . األدوية ألخذ اللزمة

 لموادّ ا لهذه حيازته تُكتش ف طالب أيّ  أو الكحول أو/و للرقابة

 توزيعها محاولة أو توزيعها أو بيعها أو استخدامها أو

 الخضوع( 2 الحضور؛ تعليق( 1:  يلي كما للتأديب سيخضع

 لحاقاإل احتمال( 3 معيّنة؛ لفترة االجتماعيّ  للسلوك لمراقبة

 ىإل بفصله توصية إرسال أو/و البديل التعليميّ  نامجبالبر

 .المدرسة مجلس

 

 :األولى المخالفة

 يُعقد.  أيام( 10) عشرة إلى( 5) خمسة لمدة الطالب حضور تعليق 

.  المدرسة إلى الطالب عودة قبل األمور ألولياء إلزاميّ  اجتماع

 في بيعأسا( ثمانية) 8 لمدة بفاعليّة يشارك أن الطالب من سيُطل ب

 نظام يقدّمه الذي والمخدّرات الكحول مدمني تأهيل إعادة برنامج

Presence Behavioral Health  ّالمنطقة وتغّطي الصحي 

 كامل نحو   على الطالب امتثال عدم حالة في.  نفقته التعليميّة

 إلى بنقله سيوصى البرنامج، حضور عن تقاعسه أو للبرنامج،

 Presence Behavioral امنظ في الرعاية من أعلى مستوى
Health  ّالمستوى تكاليف سداد مسؤوليّة األسرة تتحّمل.  الصحي 

 باإلخضاع التوصية عنه تنتج االمتثال وعدم.  الرعاية من األعلى

 اإلدارة فيه تنظر الذي الفصل ذلك في بما إضافي، لتأديب  

 .التعليم ومجلس

 خداماست إساءة إلدارة التابعة البرامج أحد في التسجيل يستخد م

 .فقط األولى المخالفة حالة في والموادّ  الكحول

 :الثانية المخالفة

 رقابةلل الخاضعة الموادّ  استخدام أو/و العقاقير حيازة عن سينتج

 أو/و أيام( 10) عشرة إلى تصل لمدة الحضور تعليق الكحول أو

 رسةبمد التعليم مجلس توصية مع بديل، تعليميّ  ببرنامج اإللحاق

Reavis High School Board تصل لمدة الفصل في بالنظر 

 (.2) سنتين إلى

 :اللحقة المخالفات

 اللحقة المخالفات مع اإلدارة تتعامل

 (DASA) الطّلب لجميع الكرامة قانون بموجب المشاركة خيار

 أو يعهايب أو القانونيّة غير الموادّ  يوّزع طالب أليّ  متوّفر غير
 .يبيعها أن يحاول

 

 األخلق سوء. ذ
 :في يشاركوا أن للطّلب يُسم ح ال

 أو/و الفاحشة اإلشارات أو التعليقات استخدام .1
 .البذيئة

 األخلقيّة غير/الجنسيّة األفعال .2

ب مع التعامل في األخلق سوء  الطل 

 :األولى المخالفة

 (1) واحدة احتجاز جلسة 

 العميد مع اجتماع 

 األمر أولياء/ينالوالد أحد مع التواصل 

 :الثانية المخالفة

 يوم مطّولة احتجاز جلسة/السبت يوم احتجاز جلسة 

 الصفوف إلى الحضور تعليق أو الخميس

 إلى( 1) واحد يوم بين تتراوح لفترة المدرسة/الدراسيّة

 أيام( 3) ثلثة

 األمر أولياء/الوالدين أحد مع اجتماع. 

 :اللحقة المخالفات

 لفترة المدرسة/الدراسيّة الصفوف لىإ الحضور تعليق 

 أيام( 5) خمسة إلى( 3) ثلثة بين تتراوح

 األمر أولياء/الوالدين أحد مع اجتماع 

 المدرسة في العاملين مع التعامل في األخلق سوء

 :األولى المخالفة
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 يوم بين تتراوح لفترة المدرسة إلى الحضور تعليق 

 أيام( 5) خمسة إلى( 1) واحد

 األمر أولياء/الوالدين أحد مع عاجتما. 

 :اللحقة المخالفات

 أيام( 5) خمسة لمدة المدرسة إلى الحضور تعليق 

 األمر أولياء/الوالدين أحد مع اجتماع 

 لآلداب الُمخالف التعر ي

 المدرسة إلى الحضور تعليق 

 األمر أولياء/الوالدين أحد مع اجتماع 

 الملئمة السلطات إلى اإلحالة 
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 العصيان. ض
ف  يّ أ تعليمات أو لطلبات االمتثال عدم بأنه العصيان يُعر 

 المدرسة، في الرسميّة بصفتهم يعملون أشخاص أو شخص

 للخ تجاههم، االحترام إظهار عدم أو معهم، التعاون عدم أو

 .رسةالمد ترعاها فعّاليّة في أو المدرسة ممتلكات في الوجود

 

 :األولى المخالفة

 الحجز 

 العميد مع اجتماع 

 األمر أولياء/الوالدين أحد مع التواصل 

 :الثانية المخالفة

 برنامج RISC 

 المجتمعيّ  للعمل اإلحالة 

 األمر أولياء/الوالدين أحد مع التواصل 

 :اللحقة المخالفات

 اجتماع RtI 

 برنامج RISC المدرسة إلى الحضور تعليق أو. 

 

 (امهااستخد إساءة) الخزائن. أ أ
 للطّلب متوفّرة وهي المدرسة، ممتلكات من هي الخزائن

 وفحص الخزائن بفتح للمدرسة يُصّرح.  مقابل دون

 مسؤولون الطّلب.  إخطار دون وقت، أيّ  في محتوياتها

 أاّل  وينبغي خزائنهم، محتويات جميع عن شخصيّ  نحو   على

 أو بخزائنهم يتعلّق فيما خصوصيّة على الحصول يتوقّعوا

 .محتوياتها

 .آخرين طلب أيّ  مع خزائنهم مشاركة الطّلب على يُحظ ر

 آخر طالب إلى الخزائن أقفال أرقام إعطاء عدم يجب

 .أمنيّة ألغراض

 . ملئم بشكل مغلقة الردهة خزائن جميع تكون أن يجب

 :األولى المخالفة

 الغذاء فترة خلل احتجاز أو (1) واحدة احتجاز جلسة 

 العميد مع اجتماع 

 :الثانية المخالفة

 الخميس يوم مطّولة/السبت يوم احتجاز جلسة 

 :الثالثة المخالفة

 لبرنامج اإلحالة RISC (1) واحد يوم لمدة 

 :اللحقة المخالفات

 العميد لتقدير وفقًا 

 . البديلة األقفال مقابل دوالرات 5 قدره رسم يُفر ض

 

 التسك ع. ب ب
 تالفترا خلل األروقة في تسكّعال عدم على الطّلب نشّجع

 .الصفوف بين

 نبي الفترات خلل األروقة في بالتسّكع للطّلب يُسمح ال

 الساعة جرس قرع بعد أو ،RAM حصة خلل أو الصفوف

 (.الدراسي اليوم انتهاء) 3:05

 

 :األولى المخالفة

 شفهي تحذير 

 :الثانية المخالفة

 ءالغذا فترة خالل احتجاز أو العميد ق بل من االحتجاز 

 :الثالثة المخالفة

 الخميس يوم مطّولة/السبت يوم احتجاز جلسة 

 :اللحقة المخالفات

 حدة على حالة كل أساس على العميد معها يتعامل 

 

 السجائر وقد احات الثقاب أعواد .ج ج
 أللعابا أو السجائر، قدّاحات أو الثقاب، أعواد حيازة نُحظ ر

 تنطوي رىأُخ موادّ  أية أو الكريهة، الرائحة قنابل أو الناريّة،

 ممتلكات تعّرض أو اآلخرين، تعّرض احتماليّة على

 تعطيًل  تسبب أو للضرر؛ الخاصة، الممتلكات أو المدرسة،

 ناألم ضابط سيُبلّغ كما.  الطبيعيّة المدرسيّة لإلجراءات

 .األفعال بهذه المدرسة في والسلمة

 :المخالفة

 رنامجب إلى اإلحالة RISC إلى الحضور تعليق أو 

 المدرسة

 األمر أولياء/الوالدين أحد مع اجتماع 

 الملئمة السلطات إلى اإلحالة. 

 

 

 الشخصي   الملبس/المظهر. د د
 على وسلوكه ونظافته الشخصيّ  ومظهره الفرد زيّ  يدلّ 

 :األولى المخالفة

 العميد مع اجتماع 

 



30 

 

 Reavis High مدرسة تعترف.  لآلخرين واحترامه مراعاته
School الطالب مسؤوليّة هو الشخصيّ  الطالب مظهرّ  بأن 

 الزيّ  يكون أن ينبغي ذلك، ومع.  أساسي بشكل األمر ووليّ 

 يجب.  ضاّرين وغير لآلداب مخالفين وغير نظيفين والزينة

 ارتداء تحديدًا يُحظ ر.  الوقت طوال لحمايتهما القدمين تغطية

 القلدات مثل كأسلحة استخدامها يمكن التي اإلكسسوارت

 أو الزيّ  أنماط كانت إذا.  والسلسل واألحزمة ساورواأل

 أو للنتباه مشتّ تة المدرسة، مسؤولي تقدير في المظهر،

 وولي للطالب فسيُرسل التعليمي، البرنامج لعمليّة مزعجة

 يسري. ملبسه يغيّر أن الطالب من فيه يُطلب إخطار   أمره

 لسماحا ويخضع دائًما، المبنى داخل الملبس ارتداء نظام

 جميع.  الرياضيّة اإلدارة لتقدير المبنى في القبّعات بارتداء

 على تُقام التي المناسبات خلل الملبس ارتداء قوانين

 مثل العمل، طاقم لتقدير وفقًا للتغيير قابلة المدرسة أراضي

 .   المناهج عن الخارجة واألنشطة الرياضيّة الفعّاليّات

 

 في الرياضيّة القبّعات/عاتالقبّ  بجميع االحتفاظ يجب. 1

 (3:05-7:55) الدراسيّ  اليوم ساعات خلل خزانتك

 أو الجعة صور تحمل التي الملبس بارتداء يُسمح ال. 2

 .المدرسة في المخدّرات أو التبغ أو الخمور أو الكحول

 رموز أو رسائل عليها التي الملبس بارتداء يُسمح ال. 3

 طابع عليها يغلب ن  معا أو الئقة غير لغة على تنطوي

 .المدرسة في جنسيّة سلوكيّات أو العنف

 وأ األكمام ذات البطانيّات /البطانيّات بحمل يُسمح ال. 4

 .المبنى في ارتدائها

 تب رتُع التي الملبس بارتداء لإلناث أو للذكور يُسمح لن. 5

 :كاشفة

 تكون بحيث الخصر عند السراويل ارتداء يجب 

 . السفليّة للملبس لمسةم العلويّة الملبس

 خارجيّ  بثوب   الداخليّة الملبس جميع تغطية يجب 

 الشفّافة الملبس بارتداء يُسم ح ال 

 السراويل أو التنانير طول يتجاوز أن يجب 

 عند الذراعين/األصابع أطراف مستوى القصيرة

 القاعدة نفس تنطبق) الجسم جانبي على إنزالها

 (يرالتنان فتحات/شقوق على

 والظهر الكتفين تغّطي أن العلويّة للملبس يجب 

 يّةالشريط الحّماالت ذات الملبس بارتداء يُسم ح ال 

 الرفيعة

 صدر فتحة ذات العلويّة الملبس تكون أاّل  يجب 

 كاشفة أو واسعة

 ةالكاشف الثقوب أو التمزقات أو بالشقوق يُسم ح ال    

 رالشع ربطات أو مطاطيّةال الربطات باستخدام يُسمح لن. 6

 من السفليّ  الجزء حول لربطها أُخرى أغراض أيّة أو

 السروال من السفليّ  الجزء تغطية يجوز ال.  السروال

 .حوله الحذاء أربطة ربط أو بالجوارب

 الملبس تغيير 

 (1) واحدة احتجاز جلسة 

 غرفة في االحتجاز احتماليّة TMP 

 :الثانية المخالفة

 العميد مع اجتماع 

 الملبس تغيير 

 يوم مطّولة/السبت يوم( 1) واحدة احتجاز جلسة 

 احتجاز جلسات( 3) ثلث أو الخميس

 األمر أولياء/الوالدين أحد مع التواصل 

 غرفة في االحتجاز احتماليّة TMP 

 :الثالثة المخالفة

 الخميس يوم مطّولة/السبت يوم احتجاز جلسة 

 األمر أولياء/الوالدين أحد مع التواصل 

 :اللحقة المخالفات

 األمر أولياء/الوالدين أحد مع التواصل 

 المنزل إلى الطالب إرسال 

 الحضور تعليق احتماليّة 
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 للخ المفتوحة الصنادل نوع من األحذية بارتداء يُسمح ال. 7

 .الدراسيّ  اليوم

 األنشطة ملبس أو المعاطف أو السترات ارتداء يجوز ال. 8

 .يّ الدراس اليوم خلل المبنى، داخل حملها أو الخارجيّة،

 يومال خلل المبنى في الشمسيّة النظارات ارتداء يجوز ال. 9

 بمكت في مسّجلة الطبيب ملحظة كانت إذا إال) الدراسيّ 

 (العميد

 وضعها يجب كمجوهرات، تُلب س التي المسابح جميع. 10

 .سالملب تحت

 له يكون أن يجب رأسه على الفرد يرتديه إكسسوار أيّ . 11

 أو الرأس عّصابات ارتداء يجوز ال.  وظيفيّ  غرض

 أربطة أو الشعر شبكات أو العمائم أو الجمجمة قلنسوات

 .كإكسسوار أو للرأس كغطاء الرأس

 اتإكسسوار أو مقّررة غير أزياء أيّة بارتداء يُسمح ال. 12

 .مقّررة غير للزيّ 
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 الخارجي ة المبيعات. هـ هـ
 بمدرسة المتعلّقة غير األغراض ببيع للطّلب يُسمح ال

Reavis ال المثال سبيل على الشخصّي، الربح بغرض 

 . إلخ الشموع، السحب، مسابقات بطاقات الحلوى،: الحصر

 :األولى المخالفة

 شفهيّ  تحذير 

 األمر أولياء/الوالدين أحد مع التواصل 

 في( المصادرة) الُمصادر( األغراض) الغرض يُعاد 

 اليوم نهاية

 :الثانية المخالفة

 (1) واحدة احتجاز جلسة 

 (األغراض) الغرض مصادرة 

 الطالب ألخذ األمر أولياء/الوالدين أحد مجيء 

 :الثالثة المخالفة

 الخميس يوم مطّولة/السبت يوم احتجاز جلسة 

 (األغراض) الغرض مصادرة 

 الطالب ألخذ األمر أولياء/الوالدين أحد مجيء 

 : اللحقة المخالفات

 برنامج RISC 

 (األغراض) الغرض مصادرة 

 الطالب ألخذ األمر أولياء/الوالدين أحد مجيء 

 

 األسلحة حيازة. وو
 نسخة أية أو سلح إظهار أو نقل أو حيازة أو استخدام يُحظ ر

 السلطات إلى األفعال ههذ مثل عن يُبلّغ.  لسلح مشابهة

 ضابط مع التشاور إلى باإلضافة ،الملئمة الجنائيّة/المدنيّة

  .الشرطة إلى شكوى تقديم عند المدرسة في والسلمة األمن
 امباستخد المتعلقة الفيدراليّة والقوانين الوالية قوانين تُطبّق

 .األسلحة وحيازة

 أو ةالمدرس ىإل الحضور تعليق إلى مخالفة أيّة ارتكاب يؤدّي

 المدرسة مجلس أو/و االستماع جلسة مسؤول إلى اإلحالة

 ئيّةالجنا/المدنيّة السلطات إلى اإلحالة/الفصل قرار التّخاذ

 على( 1) واحد ميلديّ  عام لمدة الفصل يستمرّ .  الملئمة

 .الفيدراليّ  والقانون الوالية قانون يسمح حسبما األقّل،

 

 

 علني ة بصورة المشاعر إظهار. زز
 :في بالمشاركة للطّلب يُسم ح ال

 خلل أو المدرسة ممتلكات داخل بذيء أو ناب   سلوك. 1

 المدرسة ترعاها التي الفعّاليّات

 .الجنسيّة األفعال العناق، التقبيل،. 2

 إظهار على تنطوي ألفعال   ارتكابهم تقرر الذين الطّلب

 على ةحال كل أساس على يُعاملون علنيّة بصورة المشاعر

 .والتدّخلت للتأديب وسيخضعون حدة،

 

 إثني ة أو عنصري ة إهانات. ح ح
 من وأ اللفظيّة أو المكتوبة اإلثنيّة أو العنصريّة اإلهانات

 وسائل من أيّ  أو اإللكترونيّة األجهزة استخدام خلل

 .االجتماعيّ  التواصل

 

 :األولى المخالفة

 (1) واحدة احتجاز جلسة 

 عميدال مع اجتماع 

 األمر أولياء/الوالدين أحد مع التواصل 

 :الثانية المخالفة

 برنامج RISC 

 األمر أولياء/الوالدين أحد مع اجتماع 

 :اللحقة المخالفات

 يوم بين تتراوح لفترة المدرسة إلى الحضور تعليق 

 أيام( 5) خمسة إلى( 1) واحد
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 األمر أولياء/الوالدين أحد مع التواصل 

رة بصورة المدرسة قواعد تهاكان. ط ط  أو متكر 

 متواترة
 االلتزام على قادر غير أو راغب غير الطالب يكون عندما

 يدًاتهد المستمرّ  حضوره يشّكل عندما أو/و المدرسة، بقوانين

 عندما أو/و وصّحتهم، اآلخرين سلمة أو وصّحته لسلمته

 فسيخضع اآلخرين، تعليم على القدرة مع سلوكه يتعارض

 بمدرسة الخاص الطالب دليل في المذكورة للعواقب طالبال

Reavis High School، تعليق ذلك يتضّمن أن ويمكن 

 .الفصل أو/و الحضور

 

 :األولى المخالفة

 .األمر أولياء/الوالدين أحد مع اجتماع •

 .المدرسة إلى الحضور تعليق أو/و RISC برنامج •

 (:10) العاشرة المخالفة

 (األمر أولياء) األمر وولي الطالب عم مقابلة إجراء 
 والمستشار والعميد

 ذ  عواقبوال بالسلوك المتعلقة التوقّعات بشأن قرار يُتّخ 

 (:15) عشرة الخامسة المخالفة

 فريق ق بل من الطالب سجل مراجعة تتم أن يمكن 

MTSS الطّلب عميد مع مقابلة خلل أو 

 .المخالفة شدّة بحسب الخطوات هذه من أيّ  حذف يمكن

 

 تهديد على سلمة البيئة المدرسي ة. ي ي

ل وضابط األمن والسلمة على نحو  شاميحقّق مكتب العميد 

أية حوادث تنطوي على تهديد محتمل لسلمة جسد في 

ذ أجراءات تأ ند يّة عديبالطالب أو طاقم العمل أو المبنى. وتُتّخ 

 من أّي شكلاستخدام الطّلب لوسائل لفظيّة أو كتابيّة، أو 

 أشكال التواصل على اإلنترنت/وسائل التواصل االجتماعيّ 

ر تعّمدًا محتمًل إلثارة الذعر، أو إحداث ضرر أ ذى و أيُظه 

 أو عنف، ألنفسهم أو لآلخرين.

ى ا علأية مخالفة يثبت من خللها أن الطالب قد شك ل تهديدً 

 سلمة البيئة المدرسيّة سوف تخضع للتأديب على أساس كل

 حالة على حدة، يصل إلى الفصل ويشمله.
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 المدرسي ة بالبيئة اإلخلل. ك ك
 أشكال يؤيّدوا ولن يشاركوا ولن الطّلب يحّرض لن

 أو اإلضرابات أو االعتصامات مثل الجنائيّ /المدنيّ  العصيان

 العمل سير تعيق التي األخرى اإلخلالت أو المقاطعات

 متاحة   المشروع جاجاالحت وُسبل.  المدرسة في الطبيعيّ 

 حتت المعارضة، تتداخل أال ينبغي.  وللطّلب األمور ألولياء

 أو المدرسيّ  المجتمع أعضاء صّحة مع ظروف، أية

 ّلبالط يحّرض لن.  لهم التعليميّة الفرص إتاحة أو سلمتهم،

 آخر، مدرسة موقع أو مدرسّي، مبنى في اإلخلالت على

 .فيها يشاركوا ولن

 :المخالفة

 التنظيف •

 التلفيات تكلفة دفع •

 إلى الحضور تعليق أو RISC برنامج إلى اإلحالة •

 المدرسة

 أو/و االستماع جلسة مسؤول إلى اإلحالة احتماليّة •
 المدرسة مجلس

 الملئمة الجنائيّة/المدنيّة السلطات إلى اإلحالة •

 

 الجنسي   التحر ش. ل ل
 االهتمام أنواع من نوع أيّ  مع Reavis مدرسة تتسامح لن

 شخص قهر على ينطوي الذي به المرغوب غير الشخصيّ 

 أساس على التمييز أشكال من شكل وهو .إهانته أو آخر

 يلي وفيما .بدنيًا أو بصريًا أو لفظيًا يكون أن يمكن الجنس،

 غير التربيت أو اللمس: الجنسيّ  للتحّرش األمثلة بعض

 ؛جنسيّا مسيئة ورص أو لغة استخدام القرص؛ أو به المرح ب

 األشخاص أحد عن مهينة ملحظات جنسّي؛ أو ازدرائيّ  مزاح

 األشخاص؛ أحد مظهر عن إيحائيّة إشارات جنسه؛ بشأن

 في اللقاء طلبات أو فيها مرغوب غير اتصاالت أو رسائل

 يةأ عن الطّلب يبلغ أن يجب .جنسيّة بخدمات القيام أو موعد

 أو الملئم، المستشار إلى جنسيّ  تحّرش بحدوث اشتباهات

 .االجتماعيّ  االختصاصيّ  أو المدرسة، ممّرضة أو العميد،
ذ المزعوم االنتهاك بشأن تحقيق وسيُجرى  اإلجراء ويُتّخ 

 لىع جنسيّ  تحّرش واقعة بشأن شكوى تقديم يؤثر لنو .الملئم

 .الُمشتكي للطالب التعليميّ  المستوى

 للتحّرش البالط ارتكاب خللها من يثبت مخالفات أية

، حدة على حالة كل أساس على لتأديب ستخضع الجنسيّ 

 يصل إلى الفصل ويشمله.

 

 

 التأخيرات. م م
 عندما الدراسيّة الحجرات داخل يكونوا أن الطّلب من يُتوق ع

 .الدراسيّة الحصة بداية في الجرس يقرع

 من أيّ  عن دقائق( 5) خمس من ألكثر طالب أيّ  تأّخر إذا

 عذر دون تغيّبًا التأخير فسيُحس ب ،7-0 راسيّةالد الحصص

 .الحصة لهذه الصفر علمة للطالب المعلّم يعطي وقد

 :األول التأخير

 شفهيًا الطالب تحذير 

 :الثاني التأخير

 الهاتف طريق عن األمر لولي إخطاًرا المعلّم يرسل 

 .اإللكتروني البريد أو

 منّصة في األمر ولي اتصال معلومات المعلّم يُدخل 

PowerSchool 

 :الثالث التأخير

 حصة إلى التعيين RAM 

 :الرابع التأخير

 المعلّم ق بل من االحتجاز 

 :الخامس التأخير

 العميد إلى اإلحالة 

 الخميس يوم مطّولة/السبت يوم احتجاز جلسة 

 األمر أولياء/الوالدين أحد إخطار 

 :السادس التأخير
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 العميد إلى اإلحالة 

 يرالتأخ حاالت بشأن اتّفاقيّة لوضع العميد مع قابلةم 

: على تقتصر وال المحتملة العواقب على تحتوي
 فترة خلل محتمًل  احتجاًزا تتضمن الحقة احتجازات

 نم النقل أو/و الدراسيّة المرحلة تخفيض أو/و الغداء

 .الدراسيّة الحجرة
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 الممتلكات إتلف/سرقة. ن ن
 أو تدمير أو تشويه أو إتلف أو تخريب الطّلب على يُحظ ر

 العمل، طاقم أعضاء أو بالمدرسة، الخاصة الممتلكات سرقة

 ايبلغو أن السرقة أو التخريب ضحايا على يجب .الطّلب أو

 حاليُ  قد العميد، لتقدير وفقًا .الفعل هذا بشأن العميد مكتب

 نم يُتوق ع. المدرسة في والسلمة األمن ضابط إلى األمر

 المتل ف أو المسروق( األغراض) الغرض يعيدوا أن لطّلبا

 .مقابله تعويًضا يدفعوا أو

 

 :األولى المخالفة

 برنامج RISC لمدة المدرسة إلى الحضور تعليق أو 

  األقل على( 1) واحد يوم

 األمر أولياء/الوالدين أحد مع اجتماع        

 :الثانية المخالفة

 برنامج RISC لفترة المدرسة إلى ضورالح تعليق أو 

 أيام( 5) خمسة إلى( 1) واحد يوم بين تتراوح

 :الثالثة المخالفة

 أيام( 10) عشرة لمدة المدرسة إلى الحضور تعليق 

 مجلس/االستماع جلسة مسؤول إلى اإلحالة احتماليّة 

 المدرسة

 الملئمة الجنائيّة أو المدنيّة السلطات إبلغ 

 لمخالفاتا جميع عن الملئمة الجنائيّة/المدنيّة السلطات ستُبلغ

 

 التبغ استخدام انتهاكات. س س
 أنّ  ةاألمريكيّ  المتحدة الواليات في العامّ  الجّراح حدّد لقد

 القلب وأمراض الرئة بسرطان اإلصابة في يتسبّب التدخين

 الحرم داخل بالتدخين للطّلب يُسم ح ال.  الرئة وانتفاخ

 يّةأ خلل أو المدرسة، مبنى داخل نمكا أيّ  في أو المدرسّي،

 أيّ  نم التبغ استخدام يُمنع .المدرسيّة المناسبات من مناسبة

 غالمض يتضّمن هذاو .األوقات جميع وفي طريقة، وبأية نوع،

 ونغلي حمل أو( الغليون أو السجائر أو السيجار) التدخين أو

 يُسمح ال. مشتعلة غير أو مشتعلة سيجار أو سجائر أو

 نّي،اإللكترو السيجار أو/و اإللكترونيّة، السجائر دامباستخ

 في مشابهة أغراض أية أو اإللكترونيّة، التدخين أجهزة أو/و

 تدخين أجهزة تصاد ر سوف .المدرسة مبنى داخل وقت أيّ 

 .تُردّ  ولن اإللكترونيّة السجائر

ً  العودة يرجى  خ القسم  27 الصفحة إلى أيضا

 :األولى المخالفة

 التدخين موادّ  مصادرة 

 (1) واحدة احتجاز جلسة 

 :الثانية المخالفة

 التدخين موادّ  مصادرة 

 برنامج RISC 

 :اللحقة المخالفات

 الشرطة إدارة مع التواصل 

 للمحكمة استدعاء/مخالفة إصدار. 

 

  الممتلكات على التعد ي. ع ع
 جنائيّة تتعدّيا ارتكب أنّه شابًا، أم كان بالغًا شخص، أيّ  يُعتبر

 قيب إذا أو دخوله، بحظر إخطاره بعد المدرسة ممتلكات دخل إذا

 شكاوى تُقد م .المغادرة إخطار تسلّم بعد المدرسة ممتلكات داخل

 األمن ضابط مع التشاور يتم .المتعدّي الشخص ضد للشرطة

 .الممتلكات على بالتعدّي للشرطة شكوى تقديم عند والسلمة

 :األولى المخالفة

 األمر أولياء/الوالدين أحد إلى تحذير خطاب سالإر 

 (.األوصياء)

 :الثانية المخالفة

 المدرسة في والسلمة األمن ضابط إلى اإلحالة 

 

ح غير الوجود. ف ف  أو المبنى داخل به المصرَّ

 خارجه
ح غير الوجود يُعرف  بطال أيّ  على العثور بأنه به المصر 

 ممتلكات في تصريح، دون المدرسة حرم مواقع أحد داخل

. ةالتعليميّ  بالمنطقة خاصة فعّاليّة أيّة في أو التعليميّة المنطقة
 ال أشخاص   بإحضار Reavis مدرسة لطلب يُسم ح ال

 ة،اإلدار موافقة دون المدرسة حرم إلى المدرسة إلى ينتمون

 سةمدر ترعاها منهجيّة ال فعّاليّة سيحضرون كانوا إذا إال

Reavis High School. 

 :األولى المخالفة

 الغذاء فترة خلل االحتجاز أو الحجز 

 :اللحقة المخالفات

 برنامج RISC المدرسة إلى الحضور تعليق أو  

 مجلس/االستماع جلسة مسؤول إلى اإلحالة احتماليّة 

 المدرسة
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 (االنقطاع) عذر دون التغي ب. ص ص
 في صفر درجة المدّرسون يضع عذر، دون التغيّب حالة في

 أو تعويضيّة امتيازات هناك تكون لن .تفويته يتم صفّ  كل

 أو المخبريّة التجارب أو الصفّ  في العمل على درجات

 بالواج أو( النهائيّة االمتحانات ذلك في بما) االختبارات

ع أو الصفّ  في بأكمله يُجرى الذي المنزليّ   ذلك في يُجم 

 عادةً  المدرسة من للتغيّب التالية باألسبا قائمة تدخل .اليوم

 ":عذر دون" التغيّب تصنيف ضمن

ح غير التغيّب .أ  أو الصفوف/الصفّ  من به المصر 

 المدرسة؛

 الحافلة؛ تفويت أو/و النوم في االستغراق .ب

 "زوغان؛ يوم" في المشاركة أو المدرسة؛ من التهّرب .ج

 ملئم إذن دون المدرسة أو الصفّ  مغادرة .د

 وإليها؛ الصفوف من المرور تصاريح استخدام إساءة .هـ

 ؛7-0 إلى تصل دقائق( 5) خمس من ألكثر التأّخر، .و

( 5) خمسة عن يزيد الذي المدرسة إلى الحضور تعليق .ز
 للطّلب يُسمح سوف. دراسيّ  فصل لكل تغيّب أيام

 في تُجرى مهامّ  أليّة الدرجات من% 50 على بالحصول

( 5) خمسة من أقلّ  كانت إذا لحضورا تعليق فترة أثناء
 أيام؛

ح غير التغيّب. ح  االحتجاز؛ عن به المصر 

 أديةت أو غرامة فرض إلى المتكّرر التغيّب يؤدّي أن يمكن .ط

 11-7-7 رقم بربانك لمرسوم وفقًا مجتمعيّة خدمة

 (1) واحدة احتجاز جلسة: انقطاع حالة أول

 (2) احتجاز جلستا: انقطاع حالة ثاني

 يوم ةمطّول/السبت يوم احتجاز جلسة: انقطاع حالة لثثا

 الخميس

 يوم مطّولة/السبت يوم احتجاز جلسة: انقطاع حالة رابع

 الخميس

 الصف من الُمحتمل االستبعاد: انقطاع حالة خامس

 

 كامل ليوم  /مضاعفة لفترة تهر ب حاالت

 (3) احتجاز جلسات ثلث (:2) صف ان

 (4) احتجاز جلسات أربع :يوم نصف

 احتجاز جلستا أو السبت يوم( 2) احتجاز جلستا :كامل يوم

 الخميس يوم مطّولتان( 2)

 (2) احتجاز جلستا :المعل م ق بل من االحتجاز

 مطّولة/السبت يوم احتجاز جلسة :العميد ق بل من االحتجاز

 الخميس يوم

 عاجتما عقد إلى اإلضافيّة االنقطاع حالة تؤدّي أن يمكن)

MTSS 

 

لة/السبت يوم تجازاح جلسة  الخميس يوم مطو 

 :األولى المخالفة

 نمطّولتا( 2) احتجاز جلستا/السبت يوم( 2) احتجاز جلستا 

 الخميس يوم

 :الثانية المخالفة

 (.1) واحد يوم لمدة المدرسة إلى الحضور تعليق 

 :الثالثة المخالفة

 (.2) يومين لمدة المدرسة إلى الحضور تعليق 

 :قةاللح المخالفات

 أيام( 3) ثلثة لمدة المدرسة إلى الحضور تعليق. 

 

 التخريب. ق ق
 أو تدمير أو تشويه أو إتلف أو تخريب الطّلب على يُحظ ر

 وأ العمل طاقم أعضاء أو بالمدرسة الخاصة الممتلكات سرقة

 يبلغوا أن السرقة أو التخريب ضحايا على يجب .الطّلب

 حاليُ  قد العميد، لتقدير وفقًا .الفعل هذا بشأن العميد مكتب

 .المدرسة في والسلمة األمن ضابط إلى األمر

 :األولى المخالفة

 التنظيف •

 التلفيات تكلفة دفع •

   المدرسة إلى الحضور تعليق أو RISC برنامج إلى اإلحالة. •

 .المدرسة مجلس أو/و االستماع جلسة مسؤول إلى اإلحالة •

 .الملئمة الجنائيّة/نيّةالمد السلطات إلى اإلحالة •

 :اللحقة والمخالفات الثانية المخالفة

 التنظيف 

 التلفيات تكلفة دفع 

 المدرسة إلى الحضور تعليق 

 مجلس أو/و االستماع جلسة مسؤول إلى اإلحالة 

 المدرسة
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 الملئمة الجنائيّة/المدنيّة السلطات إلى اإلحالة 

 

 التخريب مواد  . غ غ 

 كتابةال باستعمال تتعلق موادّ  أيّة المحظورة الموادّ  تشمل

 ال المثال سبيل على الموادّ، هذه تشمل .الجدران على

 وأوراق األحذية، تلميع وقنينة التلوين، أقلم الحصر،

 وطلء الزجاج، تنميش ومحاليل ،(الزجاج) الصنفرة

 .الرشّ 

 

 :األولى المخالفة

 (1) واحدة احتجاز جلسة 

 األمر أولياء/الوالدين دأح مع التواصل 

 (الموادّ ) المادّة مصادرة 

 :الثانية المخالفة

 يوم مطّولة/السبت يوم( 1) واحدة احتجاز جلسة 

 الخميس

 الموادّ  مصادرة 

 :اللحقة المخالفات

 برنامج RISC 

 (الموادّ ) المادّة مصادرة 

 

 والتدخين االلكترونية التدخين مواد.  ر ر 

  االلكتروني

 روالسجائ االلكترونيّ  التدخين مواد من أي حيازة ريحظّ 

 نيّ االلكترو بالتدخين مرتبطة مواد أيّة أو االلكترونيّة

 ولن المواد هذه تصاد ر سوف. المدرسة أراضي ضمن

 .تُردّ 

 محتوى على اختبار اجراء سيتم بأنه العلم أخذ يُرجى

 جميع ذكر يتم ال حيث االلكترونيّ  التدخين مواد سوائل

 نتيجة كانت فإذا. التغليف عند صحيح بشكل لمواصفاتا

 نهاأ تؤكد االلكترونيّ  التدخين مادة منتج محتويات اختبار

 إجراءات تطبيق سيتم للقانون، المخالفة العقاقير من

 .والعواقب التأديبيّة المدرسة

 

 

 : الحيازة عواقب

 :األولى المخالفة

 (1) واحدة احتجاز جلسة 

 األمر أولياء/الوالدين أحد مع التواصل 

 (الموادّ ) المادّة مصادرة 

 :الثانية المخالفة

 يوم مطّولة/السبت يوم( 1) واحدة احتجاز جلسة 

 الخميس

 الموادّ  مصادرة 

 :اللحقة المخالفات

 برنامج RISC 

 المدرسة إلى الحضور تعليق 

 (الموادّ ) المادّة مصادرة 

 : المدرسة في االستخدام عواقب

 :األولى خالفةالم

 يوم مطّولة/السبت يوم( 1) واحدة احتجاز جلسة 

 RISC برنامج أو/ و الخميس

 األمر أولياء/الوالدين أحد مع التواصل 

 (الموادّ ) المادّة مصادرة 

 :الثانية المخالفة

 برنامج RISC / المدرسة إلى الحضور تعليق 

 الموادّ  مصادرة 

 :اللحقة المخالفات

 المدرسة إلى ضورالح تعليق 

 (الموادّ ) المادّة مصادرة 
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REAVIS HIGH SCHOOL   مدرسة أغنية

We’re loyal to you, Reavis High. 

We’re navy and white, Reavis High. 

We’ll back you to stand 

Against the best in the land, 

For we know you have stance, 

Reavis High. 

So back up those plays, Reavis High. 


