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 الحقوق والواجبات

 
 التي تحكم سلوك الطالب في

 كامبریدجالمدارس العامة ب
 

 السیاسة 0.1
 

 قواعد مكتوبة تحكم سلوك الطالب الخاضعین لوالیتھا.تقوم لجنة المدارس بوضع ونشر    1.1
 

 یكون للمصطلحات التالیة المستخدمة في ھذه القواعد واللوائح التنظیمیة المعاني التالیة:  2.1
 

أ.  یُقصد بتعبیر "الطالب(ة)" أي شخص في سن المدرسة مسجل في مدرسة عامة تحت والیة لجنة 
 المدارس بكامبریدج.

 
أولیاء األمور/ مقدمو الرعایة" تعني الوالد(ة) أو ولي(ة) األمر أو مقدم الرعایة ألي طالب(ة)  ب.  "اآلباء/

تم تعیینھ رسمیًا على ھذا النحو من قِبل والدیھ أو ولي أمره وفقًا لمتطلبات قانون الوالیة، إلى أن یحین 
یمتد أي أو جمیع الحقوق عاًما أو أكثر، وقیامھ بالطلب كتابًیا أال  18وقت بلوغ الطالب(ة) سن 

واألحكام الواردة في ھذه القواعد واللوائح التنظیمیة إلى الوالد(ة) أو ولي(ة) األمر أو مقدم الرعایة 
 المذكور.

 
یتمتع كل شخص بالحق في المداومة في مدرسة عامة في كامبریدج مع مراعاة القواعد واللوائح التنظیمیة  3.1

 المكتوبة للجنة المدارس.
 

ال یجوز ألي مسؤول في المدرسة أو موظف أو عضو في لجنة المدرسة اتخاذ أي إجراء تأدیبي ضد أي    4.1
طالب(ة)، إال وفقًا للمعاییر واإلجراءات المكتوبة الواردة في القواعد واللوائح التنظیمیة للجنة المدارس.  

ح التنظیمیة للجنة المدارس یكون أي إجراء تأدیبي یتم اتخاذه ضد طالب ال یتوافق مع القواعد واللوائ
 باطالً.

 
یجب إتاحة نسخ من ھذه القواعد واللوائح التنظیمیة مجانًا لكل طالب(ة) في وقت اعتماد ھذه القواعد وفي    5.1

بدایة كل سنة دراسیة الحقة.  یجب توفیر نسخ أیًضا آلباء/ أولیاء أمور/ مقدمي الرعایة لجمیع الطالب 
 في المجتمع.واألفراد المھتمین 

 
تعقد لجنة المدارس جلسة استماع علنیة، قبل اعتماد النھائي ونشر جمیع القواعد واللوائح التنظیمیة أو قبل    6.1

تعدیلھا.  تقوم لجنة المدارس، قبل أسبوع واحد على األقل من جلسة االستماع، بتوفیر نسخ حسب الطلب 
لقواعد واللوائح التنظیمیة أو قبل تعدیلھا.  تقوم لجنة للقواعد المقترحة قبل االعتماد النھائي ونشر ا

المدارس قبل أسبوع واحد على األقل من جلسة االستماع، بتوفیر نسخ عند الطلب من القواعد المقترحة 
واإلشعارات المتعلقة بوقت ومكان جلسة االستماع للطالب وآباءھم/ أولیاء أمورھم/ مقدمي الرعایة لھم.  

لمدارس بنشر إشعار بجلسة االستماع في صحیفة ذات تداول عام داخل المدینة.  یجب أن كما تقوم لجنة ا
تنظر لجنة المدارس في التعلیقات التي تم اإلدالء بھا في جلسة االستماع قبل االعتماد النھائي القواعد، 

 صوات.ولكنھا غیر ملزمة بااللتزام بھا.  یكون االعتماد النھائي لجمیع القواعد بأغلبیة األ
 

لن تسري أي قواعد أو لوائح أو تعدیالت حتى یتم اعتمادھا من قبل لجنة المدارس ونشرھا وتعمیمھا في    7.1
 المجتمع المدرسي.
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سلوك جمیع الطالب  حصریًا على الكتیبتطبق القواعد واللوائح التنظیمیة المنصوص علیھا في ھذا    8.1
 یة لجنة المدارس.الملتحقین بالمدارس العامة الخاضعة لوال

 
تتمثل سیاسة مدارس كامبریدج العامة في السعي لتوفیر بیئة آمنة یمكن للطالب من خاللھا التعلم    9.1

والمشاركة في جمیع البرامج التي تقدمھا مدارس كامبریدج العامة أو تقوم برعایتھا.  إن مسؤولیة توفیر 
ي المدارس و/ أو المشاركة في األنشطة التي ترعاھا السالمة للطالب والموظفین والزوار أثناء وجودھم ف

المدارس تقع على عاتق جمیع الموظفین.  یجب على موظفي إدارة المدارس الذین یواجھون موقفاً 
(مواقف) یعتبرونھ غیر آمن ألي سبب من األسباب، اتخاذ جمیع الخطوات المعقولة في حدود قدرتھم 

خرین واإلبالغ بعد ذلك عن الظروف التي حدث فیھا ھذا الموقف للقضاء على احتمال إلحاق األذى باآل
لدى مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا.  قد یصدر المدیر المراقب أو من ینوب عنھ من وقت آلخر 

 "إجراءات إداریة" لتحقیق أھداف ھذه السیاسة.
 

 الحضور 0.2
 

م، ولتحسین تحصیل جمیع الطالب، وللحفاظ على یعد الحضور المنتظم والمستمر أمًرا ضروریًا للتعل   1.2
مناخ مدرسي محترم ولألداء المدرسي الناجح للطالب(ة).  إن الھدف من سیاسة حضور الطالب ھو 

تشجیع الحضور المدرسي الیومي المستمر وحضور الفصول.  من المتوقع أن یحقق جمیع الطالب على 
%) في المدرسة وفي كل فصل خالل كل یوم دراسي.  95األقل نسبة حضور تبلغ خمسة وتسعین بالمائة (

إن الطالب(ة) الذي یتغیب عن المدرسة أو یتغیب كثیًرا أو یتأخر كثیًرا عن المدرسة دون سبب وجیھ 
 ینتھك ھذه السیاسة.

 
یجب على اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة االتصال بالمدرسة إلخطارھا بالغیاب في موعد  أ.  

 وز صباح یوم الغیاب.ال یتجا
 

إذا لم یتم إجراء مكالمة، فیجب أن تكون ھناك مالحظة من اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة  ب.  
أو مقدم الرعایة الطبیة للطالب(ة) في یوم عودة الطالب(ة) إلى المدرسة موضحاً بھا سبب 

على شرح كتابي من اآلباء/  الغیاب. ومع ذلك، لن یتم إرسال أي طالب(ة) إلى المنزل للحصول
 أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة لھم أثناء الیوم الدراسي.

 
في حاالت الغیاب المزمن أو غیر المنتظم بسبب المرض، قد یطلب مدیر المدرسة/ مدیر  ج.  

 من الطبیب یثبت أن حاالت الغیاب ھذه مبررة. العلیا بیانًاالمدرسة 
 

ب(ة) لفترة طویلة، یجب على اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة في حالة توقع غیاب الطال  د. 
االتصال بمدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا التخاذ الترتیبات الالزمة الستكمال المتطلبات 

 األكادیمیة.
 

 سیعمل مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا مع الطالب واآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة ھـ.  
لھم لوضع خطة لتحسین الحضور عندما یكون الطالب(ة) متغیبًا عن المدرسة أو متغیباً بشكل 

مزمن أو متأخًرا.  باإلضافة إلى ذلك، ستتم إحالة الطالب(ة) الذي یتغیب عن المدرسة أو یتغیب 
بشكل مزمن أو یتأخر إلى مكتب السالمة واألمن. سیقوم مدیر مكتب السالمة واألمن، بعد 

اور مع مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا المناسب، بمراجعة كل حالة والشروع في اتخاذ التش
إجراءات تصحیحیة قد تشمل اإلحالة إلى محكمة مقاطعة میدلسكس إذا كان الطالب(ة) یحتاج إلى 

 خدمات إضافیة تحت إشراف محكمة.
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 الغیاب المسموح بھ یتضمن:

 
 مرض شخصي أو حجر صحي؛ .أ

 
 الذي یعود إلى صدمة شخصیة؛ أو حزن، وحالة وفاة في األسرة أو مرض خطیر في األسرة؛الغیاب  .ب
 

 االحتفاالت أو المراسم المتعلقة بعطلة دینیة؛  .ج
 

 المواعید الطبیة والزیارات االستشاریة التي ال یمكن إجراؤھا على اإلطالق خارج ساعات الدراسة؛ .د
 

 اً؛المسائل القانونیة التي تتطلب الحضور شخصی .ه
 

 التوقیف أو االستبعاد في المدرسة أو خارجھا؛ .و
 

 الرحالت أو التجمعات أو االجتماعات لمتعلقة بالمدرسة؛ .ز
 

زیارات الكلیات (یومین في الصف الحادي عشر وثالثة أیام في الصف الثاني عشر بالمدرسة  .ح
 الثانویة)؛

 
دراسة الطالب(ة) في المدرسة رحلة واحدة أو تجربة تعلیمیة ال تزید عن خمسة أیام خالل سنوات   .ط

 الثانویة؛
 

 الطقس السيء للغایة بحیث یعرض للخطر صحة أو سالمة الطفل. .ي
 
یجوز أیًضا إعفاء الطالب(ة) ألسباب استثنائیة أخرى، مع موافقة إدارة المدرسة لما ال یزید عن سبعة أیام  

 ة أشھر.دراسیة كاملة أو أربعة عشر یوًما دراسیاً لنصف یوم في أي فترة ست
 
 

 الغیاب بدون عذر یتضمن:
 

 التغیب عن المدرسة أو عن الفصول الدراسیة الفردیة أو قاعات الدراسة؛ أ.  
 

 الرحالت التي لم تتم الموافقة علیھا مسبقًا من قبل مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا؛  ب. 
 

 درسة العلیا؛البحث عن عمل دون موافقة مسبقة من مدیر المدرسة/ مدیر الم ج.  
 

 البقاء في المنزل لتجنب خوض امتحان في مادة معینة أو للمذاكرة لالمتحان؛ د.  
 

   مغادرة مبنى المدرسة خالل الیوم الدراسي دون تسجیل الخروج لدى مكتب مدیر المدرسة/ مدیر         ھـ. 
 المدرسة العلیا؛      

 
ى المدرسة (سیتم احتساب ثالث حاالت تأخیر بدون عذر اإلفراط في النوم أو التأخر في الذھاب إل  و. 

 كغیاب واحد بدون معذر)؛
 

 البقاء في حرم المدرسة أو بالقرب منھ، ولكن دون حضور الفصول المكلف بھا الطالب(ة)؛ أو ز.  
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 أي غیاب آخر بدون عذر أو أي غیاب بعذر ال یُبلغ عنھ اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة عن  ح. 

طریق مكالمة ھاتفیة أو مذكرة مكتوبة من اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة أو مقدم الرعایة 
 الطبیة للطالب(ة) عند عودة الطالب(ة) إلى المدرسة.

 
یكون الطالب(ة) عندما یتواجد في المدرسة تحت إشراف جمیع المعلمین والسلطات المدرسیة، ویجب أن یحصل 

ر المرسة/ مدیر المدرسة العلیا للمغادرة في وقت مبكر. أي طالب ال یسجل خروجھ من على إذن من مكتب مدی
المدرسة لدى مكتب مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا قبل مغادرتھ، لن یتم إعفاؤه من جمیع األنشطة الصفیة أو 

بسجل لغیاب أو تأخر  الواجبات التي فاتتھ، ولن یحصل على أي وحدات كریدیت دراسیة لھا. یحتفظ كل معلم
الطالب.  یجب تسجیل الطالب(ة) الذي یدخل الفصل بعد الوقت المحدد لبدایة الحصة على أنھ متأخر.  سیتم إخطار 
اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة عندما یكون للطالب(ة) لدیھ أي حاالت غیاب بدون عذر، أو تأخیر بدون عذر 

ر من الحصص المدرسیة بدون عذر.  یجب على المدرسة أن تتأكد من إخطار ) أو أكث2( اثنتینأو عدم حضور 
) أیام من الغیاب إذا لم تتلق المدرسة 3اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة بغیاب الطالب(ة) في غضون ثالثة (

قد تغیب  ) مرات،5( إخطاًرا بالغیاب من اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة. عندما یكون الطفل قد تأخر خمس
) أشھر السابقة التي لم یتم 6) نصف یوم دراسي في الستة (10) أیام دراسیة أو عشرة (5لمدة خمسة ( المدرسة عن

) أو أكثر من أیام الدراسة بدون عذر في السنة 5تلقي أي عذر قانوني للتأخر عنھا أو الغیاب، أو فاتھ خمسة (
عذر في السنة الدراسیة، یكون من واجب مدیر المدرسة/  مدیر المدرسة  ) أو أكثر بدون2الدراسیة أو حصتان (

العلیا المسجل بھا ھذا الطفل القیام باإلبالغ عن سجل الحضور ھذا إلى المدیر المراقب للمدارس. یبذل مدیر 
الرعایة للطالب(ة)  المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أو من ینوب عنھ جھًدا معقوًال للقاء اآلباء/أولیاء األمور/ مقدمي

) أو أكثر من حاالت الغیاب بدون عذر لوضع خطوات عمل لتحسین حضور الطالب(ة).  یجب 5الذي لدیھ خمسة (
المدرسة العلیا أو من ینوب  مدیر /أن یتم وضع خطوات العمل بشكل مشترك ومتفق علیھا من قبل مدیر المدرسة

رعایة للطالب(ة) مع مدخالت من موظفي المدارس المعنیین اآلخرین عنھ، والطالب(ة) وأباء/ أولیاء أمور/ مقدمو ال
والمسؤولین عن السالمة العامة والصحة ولخدمات اإلنسانیة ذات الصلة، ووكاالت اإلسكان والمنظمات غیر 

 الربحیة، حسب االقتضاء.
 

الفصل، والواجبات  أي طالب(ة) لدیھ غیاب بعذر مقبول من المدرسة أو الفصول یتمتع بمیزة تعویض واجبات
المنزلیة الفائتة، واالختبارات القصیرة، واالمتحانات، واألوراق، والمشاریع وغیرھا من المھام.  یجب على مدیر 

المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا التأكد من وجود خطة خدمات تعلیمیة على مستوى المدرسة لجمیع الطالب الذین تم 
) أیام متتالیة، سواء كان ذلك في المدرسة أو خارجھا.  5كثر من خمسة (توقیفھم أو إبعادھم من المدرسة أل

باإلضافة إلى ذلك، یجب على مدیر المدرسة / مدیر المدرسة العلیا التأكد من أن أي طالب(ة) یوقف أو یستبعد من 
قدم أكادیمي خالل ) أیام متتالیة، سواء داخل المدرسة أو خارجھا، لدیھ فرصة إلحراز ت5المدرسة ألكثر من خمسة (

لألعمال التي فاتتھ، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر،  وحدات كریدیتفترة اإلبعاد، بتعویض المھام وكسب 
 الواجبات المنزلیة، االختبارات القصیرة، واالمتحانات، واألوراق، والمشاریع وغیرھا من المھام.

 
) أیام دراسیة إخطار 5للطالب(ة) الغائب قانونًا ألكثر من خمسة (یجب على اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة 

المدرسة حتى یمكن القیام بالترتیبات الالزمة إلنجاز المھام المنزلیة. یجب على اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة 
ة التخاذ ألي طالب(ة) یعاني من غیاب طویل (أسبوعین أو أكثر) بسبب المرض أو اإلصابة إخطار المدرس

 في المنزل. ستوفیر التدریلالترتیبات الالزمة 
 

یجب أن یكون الغیاب أو التأخیر دون تفسیر مرٍض سبباً التخاذ إجراء تأدیبي.  یتم تشجیع مسؤولي المدرسة على 
ذي یعاني اتخاذ جمیع اإلجراءات التأدیبیة المناسبة األخرى قبل اللجوء إلى التوقیف في محاولة لمساعدة الطالب(ة) ال

من مشاكل التغیب عن المدرسة والتأخر واالنقطاع عن حضور الحصص، بما في ذلك إحالة الطالب(ة) إلى محكمة 
األحداث كطفل یتغیب عادة ویحتاج إلى خدمات و/ أو اإلحالة للتقییم كطفل یحتاج إلى تعلیم لذوي االحتیاجات 

لذین یفوتھم العمل المدرسي بسبب التغیب عن المدرسة أو الخاصة. لن یتم منح أي وحدات كریدیت دراسیة للطالب ا
التأخر أو االنقطاع عن حضور الحصص، إال إذا كان الطالب(ة) یقوم بتعویض األعمال المدرسیة الفائتة وفقًا 

الطالب قدراً معقوالً من الوقت عند عودتھم إلى الفصل،  التوجیھات معلم الطالب(ة) ویجب على المعلمین أن یمنحو
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تعویض الواجبات المنزلیة الفائتة، واالختبارات القصیرة، واالمتحانات، واألوراق، والمشاریع والمھام األخرى.  ال ل
یحب أن یخضع أي طالب(ة) لتأثیر سلبي أو ضار أو تمییزي بسبب تغیبھ لالحتفال بعطلة دینیة.  یجب على 

تبارات مھمة، أو أنشطة ختامیة، أو أوراق/ تقاریر المعلمین، بالقدر الممكن، االمتناع عن تحدید مواعید أي اخ
 رئیسیة خالل العطالت الدینیة.

 
 High School Extension) وبرنامج (Cambridge Rindge and Latin Schoolستتعامل مدرسة (

Program) حاالت غیاب في أي مادة على أنھا مخالفة تتعلق بالحضور (4) مع أربعة (AV لن یتم احتساب  .(
ت الغیاب بعذر، بما في ذلك المرض الشخصي الذي تم التحقق منھ، ضد الطالب(ة) ولن یؤدي إلى إصدار حاال

) إذا كان الغیاب یندرج تحت الفئات التالیة: (أ) الغیاب الذي بسبب اإلصابة بصدمة AVمخالفة تتعلق بالحضور (
مواعید طبیة أو زیارات استشاریة ال یمكن  شخصیة؛ الحزن والوفاة في األسرة؛ (ب) االحتفال بأعیاد دینیة؛ (ج)

إجراؤھا مطلقًا خارج ساعات الدراسة؛ (د) المسائل القانونیة التي تتطلب الحضور شخصیاً؛ (ھـ) التوقیف داخل 
المدرسة وخارجھا؛ (و) الرحالت أو التجمعات أو االجتماعات المتعلقة بالمدرسة؛ (ز) زیارات الكلیات (یومین في 

عشر وثالثة أیام في الصف الثاني عشر)؛ (ح) رحلة واحدة أو تجربة تعلیمیة ال تزید عن خمسة أیام الصف الحادي 
 خالل سنوات دراسة الطالب(ة) في المدرسة الثانویة.

 
) حاالت للغیاب بدون عذر في أي مادة، ستؤدي إلى مخالفة تتعلق بالحضور. في ھذه الحالة، سیصدر 4أربعة (

) كعالمة الحضور للفصل الدراسي.  باإلضافة إلى ذلك، AVمة مخالفة تتعلق بالحضور (عمید شؤون الطالب عال
) من الغیاب بدون عذر.  الغیاب بدون 1) حاالت تأخیر عن الفصل بدون عذر كحالة واحدة (3سیتم احتساب ثالث (

لموافقة علیھا مقدماً من عذر یتضمن: (أ) التغیب عن المدرسة أو من الحصص الفردیة؛ (ب) الرحالت التي لم تتم ا
قبل مدیر المدرسة؛ (ج) البحث عن عمل دون موافقة مدیر المدرسة؛ (د) البقاء في المنزل لتجنب خوض امتحان في 

موضوع معین أو لمذاكرة لالستعداد لالمتحان؛ (ھـ) مغادرة مبنى المدرسة خالل الیوم الدراسي دون تسجیل 
الحصص)؛ (و) اإلفراط في النوم أو التأخر في الذھاب إلى المدرسة؛ (ز) الخروج في مكتب العمید (االنقطاع عن 

البقاء في حرم المدرسة أو بالقرب منھا، ولكن دون حضور الفصول المخصصة (االنقطاع عن الحصص)؛ و(ح) 
طریق  أي غیاب آخر بدون عذر أو أي غیاب بعذر ال یقوم اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمو الرعایة باإلبالغ عنھ عن

مكالمة ھاتفیة أو مذكرة مكتوبة من اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمو الرعایة أو مقدم الرعایة الطبیة للطالب(ة) عند 
عودة الطالب(ة) إلى المدرسة.  باإلضافة إلى ذلك، سیحصل الطالب(ة) الذي قام بالتأخیر بدون عذر لمدة اثني عشر 

 ) في تلك المادة.AVخالفة تتعلق بالحضور () مرة في أي مادة دراسیة، على تقدیر م12(
 

وفقًا لسیاسة المنطقة التعلیمیة، ستقوم المدرسة بإخطار اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمو الرعایة بعد كل غیاب و/ أو 
حاالت غیاب بدون عذر.  قد  4تأخر للطالب(ة)، كما ستقوم بإبالغ اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمو الرعایة بعد حدوث 

سعى اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمو الرعایة للحصول على إعفاء طبي عن أي حالة مزمنة أو تكرار المرض أو أي ی
) أیام.  سیكون لآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمو الرعایة الحق في استئناف أي مخالفة تتعلق 4مرض یتجاوز أربعة (

) أو Cambridge Rindge and Latin School) لدى لجنة مراجعة االستئناف بمدرسة (AVبالحضور (
) أیام من إصدار المخالفة التي 10) في غضون عشرة (High School Extension Programبرنامج (

أولیاء األمور/ مقدمو الرعایة في غضون عشرة  /یجوز لآلباء، وإذا تم رفض االستئناف، )AVتتعلق بالحضور (
المدیر المراقب للمدارس للمراجعة.  قرار المدیر المراقب للمدارس  ) أیام من الرفض، تقدیم استئناف خطي إلى10(

 یعتبر قراراً نھائیاً.
 

)، وسیطبقون أحد AVستعمل فرق التعلم المجتمعي مع الطالب الذین یستوفون معاییر المخالفات المتعلقة بالحضور (
 ) التالیة:3أسالیب الدعم الثالثة (

 قدم لجمیع الطالب)إكمال عقد/ مقترح إلعادة الشراء (ی .أ
تسجیل الطالب في ورش عمل للمنح الكالبیة (للطالب الذین یحتاجون إلى دعم إضافي إلدارة الوقت والمنح  .ب

 الطالبیة)
(تُستخدم للطالب ذوي الظروف  )LCمجتمع التعلم (إنشاؤھا باالشتراك مع فریق  للدعم الفردي یتمخطة   .ج

 المخففة والذین یحتاجون إلى دعم فرید)
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 نقاط 10ا لم یكمل الطالب خطة الدعم بنجاح، فقد یحصل على خصم من إذ
 

 
 إشعار بخصوص الطالب الذین تركوا المدرسة

 
تلتزم مدارس كامبریدج العامة بجعل الطالب یكملون تعلیمھم االبتدائي والثانوي.  في حالة سعي طالب(ة) یبلغ من 

 ,M.G.L.c. 76زم مدارس كامبردج العامة بمتطلبات قانون (العمر ستة عشر عاًما أو أكثر إلى ترك المدرسة، تلت
 :هاندأ ةروكذملا تاءارجإلا عبتتسو )18§

 
یصدر مدیر المدرسة أو من ینوب عنھ خطابًا إلى اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة  .1

عرب عن للطالب(ة) إلخطار اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة بأن الطالب(ة) إما (أ) قد أ
) تغیبًا متتالیًا 15نیتھ في االنسحاب من المدرسة دون نیة العودة، أو (ب) كان لدیھ خمسة عشر (

 عن المدرسة مع اإلشارة إلى آخر موعد لحضور الطالب(ة) إلى المدرسة.
 

من أجل أن تحدد المدرسة ما إذا كان الطالب(ة) ینسحب من المدرسة دون نیة العودة، تقوم 
ید موعد إلجراء اجتماع مع الطالب(ة) واآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة لھ المدرسة بتحد

بغرض مناقشة األسباب التي تجعل الطالب(ة) یرغب في مغادرة المدرسة والستكشاف اإللحاقات 
التعلیمیة وغیرھا من اإللحاقات البدیلة للطالب(ة) قبل انسحاب الطالب(ة) رسمیًا من المدرسة.  

باء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة طلب تغییر تاریخ ووقت ھذا االجتماع شریطة أال یجوز لآل
) یوًما من تاریخ إصدار الرسالة من قبل مدیر 14یتجاوز تمدید الوقت ألكثر من أربعة عشر (

 المدرسة أو من ینوب عنھ.
 
 

     مدیر المدرسة  یصدرالب(ة)، بعد عقد االجتماع مع اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة والط        .2
 أو من ینوب عنھ خطابًا إلى اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة للطالب(ة) یلخص ما تمت     
 مناقشتھ وأي قرار تم التوصل إلیھ في االجتماع، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، ما إذا     
 سیتابع خدمات  تابع الدراسة في إلحاق تعلیمي بدیل أوكان الطالب(ة) سیعود إلى المدرسة أم سی    
 الدعم األخرى أو سیترك المدرسة بشكل دائم.    

 
)، ال یُفسر أي قرار بترك طالب(ة) ما للمدرسة M.G.L.c. 76, §18وفقًا ألحكام القانون ( .3

 التعلیم. بشكل دائم على أنھ استبعاد دائم للطالب(ة) إذا كان الطالب(ة) یرغب في استئناف
 

 .الكتیبمن ھذا  22لمزید من التفاصیل فیما یتعلق بھذه العملیة، یرجى الرجوع إلى القسم  
 

 تفتیش الشخص   0.3
 
بموجب التعدیل الرابع للدستور األمریكي، یتمتع الطالب بالحمایة من عملیات التفتیش والمصادرة غیر المعقولة التي 

على الرغم من أن الطالب لدیھم توقعات مشروعة بالخصوصیة،  معلمون.یقوم بھا مسؤولو المدارس العامة وال
فسیتم اعتبار التفتیش صالًحا إذا كان ھناك شك معقول في بدایتھ بأن التفتیش سوف یكتشف أدلة على وجود انتھاك 

 لقواعد المدرسة أو قوانینھا، وكان نطاق التفتیش معقوًال.
 

على مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أو مساعد  یجب :8ى في مستویات الصفوف من الروضة إل  1.3
مدیر المدرسة، أو من ینوب عن مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أن یجیز عملیات تفتیش الطالب(ة) 

 واستجوابھ من قبل أمن المدرسة أو غیره من الموظفین غیر التابعین للمدرسة.
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ر المدرسة أو مساعد مدیر المدرسة أو عمید المدرسة أو على مدی یجب :12-9في مستویات الصفوف 
 من ینوب عن مدیر المدرسة إجازة عملیات تفتیش الطالب(ة) بواسطة أمن المدرسة.

 
یجوز لمدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا، أو مساعد مدیر   ):12 -جمیع مستویات الصفوف (الروضة    2.3

وب عن مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا، كلما أمكن ذلك بشكل المدرسة، أو عمید المدرسة، أو من ین
 معقول، أن یطلب إرسال موظف األمن إلى المدرسة و/ أو مجتمع التعلم الصغیر.

 
یجب على مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أو مساعد  :8في مستویات الصفوف من الروضة إلى   3.3

المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أن یتواجد خالل عملیات تفتیش مدیر المدرسة، أو من ینوب عن مدیر 
 الطالب(ة) واستجوابھ التي تتم بواسطة أمن المدرسة أو غیره من الموظفین غیر التابعین للمدرسة.

 
یجب على مدیر المدرسة، أو مساعد مدیر المدرسة، أو العمید، أو من  :12-9في مستویات الصفوف  

أن یتواجد خالل عملیات تفتیش الطالب(ة) التي تتم بواسطة أمن المدرسة أو ینوب عن مدیر المدرسة 
 غیره من الموظفین غیر التابعین للمدرسة.

 
یجب أن یكون یتواجد شخصاً من نفس جنس الطالب(ة)، متى  :8في مستویات الصفوف من الروضة إلى    4.3

طة األمن المدرسي.  یجب أن یقوم شخص كان ذلك ممكنًا بشكل معقول، أثناء استجواب الطالب(ة) بواس
 من نفس جنس الطالب(ة) بجمیع عملیات تفتیش الطالب(ة) بواسطة األمن المدرسي.

 
یجب أن یقوم شخص من نفس جنس الطالب(ة) بجمیع عملیات تفتیش  :12-9في مستویات الصفوف 

 الطالب(ة) بواسطة األمن المدرسي.
 

یجب أن یقوم مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا، أو مساعد  :8لى في مستویات الصفوف من الروضة إ   5.3
أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة  /بإخطار اآلباءأو من ینوب عن مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا،  المدیر،

خطار .  إذا لم یتم اإلخطار المسبق بنجاح، فسیتم إأمن المدرسةبالتفتیش الذي تعرض لھ الطالب(ة) بواسطة 
 اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة في أقرب وقت ممكن بعد ذلك، وسیتم إرسال خطاب في نفس الیوم.

 
یجب على مدیر المدرسة، أو مساعد مدیر المدرسة، أو العمید، أو من ینوب  :12-9في مستویات الصفوف 

الرعایة بعد قیام األمن المدرسي بإجراء عن مدیر المدرسة القیام فوراً بإخطار اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي 
 التفتیش.  عالوة على ذلك، سیتم إرسال خطاب في نفس الیوم.

 
 اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة للردبل "طرف االتصال في حالة الطوارئ" ھو شخص معین من ق  

 االستجواب أو التفتیش.  سیطلب في كلبما في ذلك حاالت  في المواقف التي تنطوي على مسائل تأدیبیة،           
 اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة القیام بتعیین طرف اتصال في حالة الطوارئ عام دراسي من          

 للمسائل التأدیبیة، بما في ذلك حاالت االستجواب أو التفتیش، ولطرف االتصال ھذا أن یتصرف نیابة عن   
 بما في ذلك حاالت االستجواب أو مقدمي الرعایة فیما یتعلق بالمسائل التأدیبیة، اآلباء/ أولیاء األمور/  
 اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة. التفتیش إلى الحد المصرح بھ من قبل   

 
یجب أن یقوم مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا، أو مساعد  :8في مستویات الصفوف من الروضة إلى    6.3

أو من ینوب عن مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا، القیام بإخطار اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي  المدیر،
الرعایة أو طرف االتصال في حالة الطوارئ قبل أي استجواب للطالب(ة) بواسطة األمن المدرسي.  إذا لم 

أقرب وقت ممكن بعد  فيرعایة الیتم اإلخطار المسبق بنجاح، فسیتم إخطار اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي 
 ذلك، وسیتم إرسال خطاب في نفس الیوم.

 
اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة غیر مطلوب عند قیام أمن  إخطار :12-9في مستویات الصفوف 

 المدرسة باستجواب الطالب(ة).
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الحقوق  یبكتسیتم إبالغ جمیع الطالب بواسطة : 12في مستویات الصفوف من الروضة إلى   7.3

") و/ أو كتیب الطالب للمدرسة االبتدائیة أو كتیب مدرسة الكتیب(المشار إلیھ فیما یلي باسم " والمسؤولیات
)CRLS(:بالحقوق والمسؤولیات التالیة التي یتمتعون بھا فیما یتعلق باالستجواب والتفتیش ، 

 
دیر المدرسة العلیا، أو عمید المناھج یمكن استجواب أي طالب(ة) تحت إشراف مدیر المدرسة/ م أ.        

والبرنامج، أو عمید شؤون الطالب، أو من ینوب عن مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا فیما 
 یتعلق بالمسائل األكادیمیة أو التأدیبیة أو غیرھا من األمور المتعلقة بالمدرسة في أي وقت.

 
مدیر المدرسة العلیا، أو عمید المناھج الطالب تحت إشراف مدیر المدرسة/  یمكن تفتیش ب.  

والبرنامج، أو عمید شؤون الطالب، أو من ینوب عن مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا، عندما 
یوافق الطالب(ة) على التفتیش أو عندما یكون ھناك شك معقول بأن التفتیش سیؤدي إلى دلیل 

 على انتھاك قواعد المدرسة أو أي قوانین.
 

عندما یشارك أعضاء قسم السالمة واألمن في استجواب أو تفتیش أي طالب(ة) في الصفوف من   ج.       
الروضة حتى الصف الثامن، باستثناء حاالت الطوارئ، سیتواجد شخص بالغ من المدرسة من 
نفس جنس الطالب(ة) وممثل عن إدارة المدرسة خالل أي عملیات تفتیش أو استجواب من ھذا 

، باستثناء )Cambridge Rindge and Latin Schoolب في مدرسة (القبیل.  الطال
حاالت الطوارئ، سیكون لدیھم شخص بالغ من المدرسة من نفس جنس الطالب(ة) وممثل من 

 إدارة المدرسة حاضراً أثناء عملیة التفتیش التي قام بھا أحد أعضاء إدارة السالمة واألمن.
 

وفي كتیب المدارس االبتدائیة وكتیبات طالب مدرسة  الكتیب من 0.3كما ھو مستخدم في القسم    8.3
)CRLS(:یتم تعریف مصطلحي "استجواب" و "تفتیش" على النحو التالي ، 

 
"االستجواب" ھو استفسار رسمي للطالب(ة) فیما یتعلق بأمور أكادیمیة أو تأدیبیة أو أي مسألة أخرى 

 متعلقة بالمدرسة.
 

دي لممتلكات الطالب(ة) أو شخصھ، على سبیل المثال ال الحصر، محفظة "التفتیش" عبارة عن تفتیش ما
 الطالب(ة) أو حقائبھ أو جیوبھ.  قد یتضمن التفتیش لمس خفیف للطالب(ة).

 
یجب إخطار المدیر المراقب والمدیر التنفیذي للعملیات في أقرب وقت ممكن بعد تعرض أي طالب(ة)    9.3

عالوة على ذلك، ستتلقى لجنة المدارس تقاریر موجزة شھریة تتعلق  للتفتیش بواسطة األمن المدرسي. 
 بعملیات التفتیش عن طریق األمن، باإلضافة إلى التقاریر المقدمة حالیاً.  

 
یشیر "التحقیق المستقل" إلى التحقیق الذي یتعلق بتھدیدات مستمرة وخطیرة لسالمة الطالب و/ أو أعضاء    10.3

موظفین ولیس مجرد حادثة معزولة.  یجب أن یشمل التحقیق أیًضا مدرسة واحدة أو ھیئة التدریس و/ أو ال
).  یجب أن تتم الموافقة على جمیع "التحقیقات المستقلة" التي CRLSأكثر بالمنطقة التعلیمیة أو مدارس (

لیات.  تشمل أكثر من مدرسة واحدة في المنطقة التعلیمیة من قبل المدیر المراقب أو كبیر موظفي العم
عندما یتضمن تحقیقاً مستقالً أكثر من مدرسة صغیرة واحدة فقط في المدرسة الثانویة، یجب الموافقة على 

 التحقیق المستقل فقط من قبل مدیر المدرسة.
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 الخزائن الطالبیة والمكاتب واألجھزة اإللكترونیة  0.4
 

 الخزائن الطالبیة والمكاتب    1.4
    المكاتب ھي ملك إلدارة المدارس، فإن إدارة المدارس تحتفظ بالحق في تفتیش الخزائن و ائننظًرا ألن الخز

 والمكاتب بشكل دوري وإجراء عملیات التفتیش المعلنة وغیر المعلنة للخزائن  ائنوالمكاتب وفحص الخز        
 والمكاتب.        

 
كان ھناك شك معقول لالعتقاد بأن الخزانة و/ أو  یمكن أیًضا تفتیش خزانة الطالب(ة) و/ أو مكتبھ إذا   2.4

المكتب یحتویان على مواد مھربة أو أدلة یمكن العثور علیھا تربط بین الخزانة و/ أو المكتب بأدلة على 
وجود انتھاك لقواعد المدرسة ولوائحھا التنظیمیة، أو في حالة وجود خطراً واضحاً وحالیاً یتمثل في خطر 

نى المدرسة أو األشخاص المتواجدین فیھ.  الشخص (األشخاص) الذي یجري التفتیش مادي مباشر على مب
ھو مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أو من ینوب عنھ.  یجب على مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أو 

 یام بھذا التفتیش،القیام بإخطار اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة أقرب وقت ممكن بعد الق من ینوب عنھ
 وسیتم إرسال خطاب في نفس الیوم. 

 
یجب إزالة جمیع العناصر المشتبھ في كونھا مھربة من خزانة الطالب(ة) أو مكتبھ ما لم تمثل اإلزالة خطراً    3.4

واضحاً وحاضراً على اآلخرین.  في حالة حدوث ذلك، سیتم إغالق الخزانة وسیتم إخطار مدیر المدرسة/ 
درسة العلیا على الفور وسیتم تأمین المكتب وسیتم إبالغ مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا على مدیر الم

الفور.  سیتم إتباع اإلجراءات الموضحة في خطة األمن والسالمة الخاصة بالمبنى إلزالة العنصر (العناصر) 
و/ أو المكاتب في نھایة العام سیتم التخلص من أیة أشیاء أو مواد شخصیة متبقیة في الخزائن   المھربة.

الدراسي.  ال تتحمل مدارس كامبریدج العامة أي مسؤولیة وھي غیر مسؤولة عن فقدان أو سرقة أو تلف أي 
ممتلكات مخّزنة في خزانة الطالب(ة) أو مكتبھ وال تتحمل أي مسؤولیة عن فقدان أو سرقة أو تلف أي 

 األخیر من الدراسة. ممتلكات تركت في خزانة و/ أو مكتب بعد الیوم
 

یجب االحتفاظ بالمفاتیح الرئیسیة ونسخ من جمیع مجموعات األكواد لخزانات الطالب في مكتب مدیر    4.4
المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا.  یتم استخدام األقفال المقدمة من إدارة المدارس فقط.  ستتم إزالة أي أقفال 

 أخرى على نفقة الطالب(ة).
 

م الطالب بوضع األسلحة أو المخدرات غیر المشروعة أو األدوات ذات الصلة أو المشروبات لن یقو   5.4
الكحولیة أو الممتلكات المسروقة وأي مواد مھربة أو أشیاء أخرى غیر مفیدة للطالب في خزاناتھم أو مكاتبھم 

 أثناء وجودھم في المدرسة.
 
 

 األجھزة اإللكترونیة   6.4
تیاز حمل األجھزة اإللكترونیة أثناء تواجدھم في المدرسة أو في فاعلیة ترعاھا یرید الطالب التمتع بام

المدرسة أو تتعلق بالمدرسة.  ومع ھذا االمتیاز تأتي مسؤولیة الطالب عن ضمان استخدام األجھزة 
 اإللكترونیة بشكل مناسب.  یجب أن یفھم الطالب أنھم مسؤولون وحدھم عن االستخدام السلیم واألمن ألي

جھاز إلكتروني یحضرونھ إلى المدرسة أو إلى فاعلیة متعلقة بالمدرسة أو برعایة المدرسة.  باإلضافة إلى 
ذلك، یجب على الطالب عدم القیام بمشاركة أو إقراض أجھزتھم اإللكترونیة.  إذا قام الطالب(ة) بذلك، فقد 

الب(ة) آخر كما لو كان في حوزة سوء استخدام لھذا الجھاز اإللكتروني من قبل ط مسؤولیة أيیتحمل 
 الطالب(ة) نفسھ.   

 
ال یجوز للطالب استخدام جھاز إلكتروني بأي طریقة تتداخل مع العملیة التعلیمیة أو تخلق تشویشاً.  على    7.4

سبیل المثال، إذا كان الجھاز اإللكتروني في وضع التشغیل، أو یصدر ضوضاء، أو یھتز أو یلفت االنتباه إلى 
أثناء وجوده في بیئة المدرسة، أو في فاعلیة تتم برعایة المدرسة أو فاعلیة متعلقة بالمدرسة، فإن الجھاز  نفسھ
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یخلق تشویشاً.  قد تؤدي إساءة استخدام األجھزة اإللكترونیة إلى مصادرة الجھاز اإللكتروني وقد تؤدي أیًضا 
 إلى فرض إجراء انضباطي.

 
العامة أي مسؤولیة وھي غیر مسؤولھ عن فقدان أو سرقة أو تلف أي جھاز ال تتحمل مدارس كامبریدج    8.4 

إلكتروني یجلبھ الطالب(ة) إلى حرم المدرسة أو إلى فاعلیة ترعاھا المدرسة أو تتعلق بالمدرسة. یجب أن 
مدرسة یفھم الطالب أنھم یجلبون جھاًزا إلكترونیًا إلى المدرسة أو إلى فاعلیة ترعاھا المدرسة أو تتعلق بال

 على مسؤولیتھم الخاصة.
 

 الحریة الشخصیة    0.5
 

یجب أن یكون للطالب الحق في أن یكونوا آمنین في شخصھم أثناء تواجدھم في المباني المدرسیة أو في    1.5
 فناء المدرسة أو أثناء النقل من المدرسة وإلیھا، وفي جمیع األوقات وفي أي مھمة مدرسیة معتمدة.

 
ي طالب(ة) أو معلم أو مسؤول مدرسي استخدام القوة البدنیة بأي شكل من األشكال للتسبب أو ال یجوز أل  2.5

یجوز للمعلم أو  ذلك،محاولة التسبب في إصابة بدنیة متعمدة لطالب(ة) أو معلم أو مسؤول مدرسي.  ومع 
 روریة:مسؤول المدرسة استخدام القوة البدنیة إذا كانت القوة البدنیة المذكورة معقولة وض

 
 أ. لالستیالء على سالح أو أي شيء خطیر آخر؛ أو

 
 ب. لغرض الدفاع عن النفس؛ أو

 
 ج. لحمایة شخص آخر أو ممتلكات شخص آخر. 

 
ال یجوز ألي معلم أو مسؤول مدرسة استخدام القوة البدنیة بأي طریقة ألغراض تأدیب الطالب(ة) أو    3.5

 األشكال محظور صراحة.فرض عقوبة.  العقاب البدني بأي شكل من 
 

ال یجوز ألي طالب أو معلم أو مسؤول في المدرسة أو موظف في المدرسة ترھیب أو تھدید أو مضایقة  4.5
طالب أو معلم أو مسؤول مدرسي بأي شكل من األشكال، وال یجوز ألي شخص أن یحط من شأن 

 طالب(ة) أو یسيء معاملة طالب(ة) علنیًا في محاولة إلذاللھ.
 

 مدونة قواعد السلوك، وسیاسة مدارس كامبریدج العامة لعدم التمییز وحظر التحرش الجنسي 5.5
 

جمیع الطالب الذین یعتقدون أنھم تعرضوا للتحرش الجنسي و/ أو أي شكل آخر من أشكال التمییز أو  
عرقي أو المضایقة على أساس أي من المجاالت المحمیة (العرق أو اللون أو األصل القومي أو األصل ال

السلف أو الدین أو العمر أو اإلعاقة أو المعلومات الجینیة أو وضعیة المحاربین القدماء أو الحالة 
االجتماعیة أو الجنس أو النوع االجتماعي أو الھویة الجنسیة أو المیول الجنسیة أو الحمل أو الحالة المتعلقة 

التنوع أو إلى المدیر التنفیذي للموارد البشریة.   بالحمل) لھم الحق في تقدیم شكوى إلى مدیر برنامج تنمیة
مدیر المدرسة العلیا أو مساعد المدیر  /ةبمدیر المدرسیمكن للطالب بدء تقدیم شكوى عن طریق االتصال 

المراقب لشؤون التعلیم والتعلم وفقًا ألحكام سیاسة منع التمییز وحظر التحرش الجنسي واإلجراءات 
موظفي المدرسة الذین یالحظون أي حوادث مضایقة أو تمییز اإلبالغ عن ھذه  المتعلقة بھما. یجب على

 الحوادث على الفور إلى مدیر مدرسة الطالب(ة)/ مدیر المدرسة العلیا أو مساعد المدیر أو العمید.
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 :  یمكن للطالب أیًضا تقدیم شكاوى إلى لجنة مكافحة التمییز في والیة ماساتشوستس على العنوان التالي
 

 مكتب سبرینغفیلد: مكتب بوسطن: 
 
 One Ashburton Place 436 Dwight Street 
 Suite 601 Suite 220 
 Boston, MA 02108 Springfield, MA 01103 
  413-739-2145الھاتف:        617-994-6000الھاتف:  

 413-784-1056الفاكس:   TTY :(6196-994-617الھاتف النصي (             
 assistanttochairman@state.ma.us البرید اإللكتروني:   617-994-6024لفاكس: ا 
 assistanttochairman@state.ma.usالبرید اإللكتروني:  

 
 

 نیو بیدفورد: مكتب مكتب ورشیستر: 
 

 484 Main Street 800 Purchase Street 
 501الغرفة     320الغرفة  
 Worcester, MA 01608 New Bedford, MA 02740 
 2390-990-508الھاتف:         508-453-9630الھاتف:  
 4260-990-508الفاكس:   508-755-3861الفاكس:  
 assistanttochairman@state.ma.usالبرید اإللكتروني:   assistanttochairman@state.ma.usالبرید اإللكتروني:  

 
علیم ، إدارة الت)Program Quality Assurance Servicesأو لدى خدمات ضمان جودة البرنامج ( 

 Massachusetts Department of Elementary andاالبتدائي والثانوي في والیة ماساتشوستس (
Secondary Education(:على العنوان ، 

 
75 Pleasant Street, Malden, MA 02148-4906 

 781-338-3700: الھاتف
 3710-338-781 :الفاكس

 N.E.T. :(2370-439-800-1): الھاتف التناوبي (TTYالھاتف النصي للصم (     
   compliance@doe.mass.eduالبرید اإللكتروني:     

 
   على العنوان:، أو لدى مكتب الحقوق المدنیة التابع لوزارة التعلیم األمریكیة

 
United States Department of Education, Office for Civil Rights  

 
 Floor thost Office Square, 8P 5 
 Boston, MA 02109 
 0111-289- 617الھاتف:  
 0150-289- 617الفاكس:  
 TDD :(1-800-877-8339الھاتف النصي للُصم ( 
 OCR.Boston@ed.govالبرید اإللكتروني:   

 
) Title IXلوك المشتكى منھ تحرًشا جنسیًا بموجب أحكام الباب التاسع (في بعض الحاالت، قد یشكل الس

ونشاًطا إجرامیًا.  إذا كنت تعتقد أن ھذا السلوك یشكل أیًضا جریمة، فیحق لك تقدیم شكوى جنائیة في أي 
 وقت، بما في ذلك أثناء أو بعد تحقیق المدرسة في شكواك.

 
 

mailto:assistanttochairman@state.ma.us
mailto:assistanttochairman@state.ma.us
mailto:assistanttochairman@state.ma.us
mailto:assistanttochairman@state.ma.us
mailto:compliance@doe.mass.edu
mailto:OCR.Boston@ed.gov
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 تعریف التمییز والمضایقة  6.5
 

التمییز" و"المضایقة" بأنھ سلوك غیر مرغوب فیھ، سواًء كان لفظیًا أو مادیًا، یقوم على أساس یُعّرف "
العرق أو اللون أو األصل القومي أو األصل العرقي أو السلف أو الدین أو العمر أو اإلعاقة أو المعلومات 

نوع االجتماعي أو الھویة الجنسیة الجینیة أو وضعیة المحاربین القدماء أو الحالة االجتماعیة أو الجنس أو ال
أو المیول الجنسیة أو الحمل أو الحالة المتعلقة بالحمل.  یشمل التمییز و/ أو المضایقة، على سبیل المثال ال 

 الحصر ما یلي:
 

 عرض أو تداول المواد المكتوبة أو الصور المھینة لشخص أو مجموعة من المذكورین أعاله.    .أ
 

 اللفظیة الموجھة إلى، أو التي ارتكبت بحضور فرد ب.   السب أو اإلھانات
 أو مجموعة من المذكورین أعاله.       

 
 أي فعل أو قول ثبت بما یكفي أنھ شدید أو متفٍش أو مستمر، والذي یؤدي إلى .ج

) التشویش على أو الحد من قدرة فرد أو مجموعة (كما ھو موضح أعاله) على المشاركة في 1إما ( 
) خلق بیئة تعلیمیة أو بیئة 2فادة من برنامج أو نشاط في مدارس كامبریدج العامة؛ أو (العمل أو االست

 عمل تتسم بالترھیب أو التھدید أو اإلساءة.
 

تم االعتراف بالعدید من أشكال المضایقة والتمییز باعتبارھا انتھاكات لقوانین الحقوق المدنیة (بما في ذلك القسم 
) من قبل المحاكم (Title IX)) والباب التاسع Title VI، الباب السادس (1973لعام  من قانون إعادة التأھیل 504

الفیدرالیة، ومحاكم الوالیة، ولجنة تكافؤ فرص العمل في الوالیات المتحدة، ووزارة التعلیم األمریكیة، ومكتب 
 الحقوق المدنیة، ولجنة والیة ماساتشوستس لمناھضة التمییز.

 
 جنسيتعریف التحرش ال 7.5

 
یُعّرف "التحرش الجنسي" بأنھ محاوالت تقّرب جنسیة غیر ُمرحب لھا، وطلبات للحصول على خدمات 

 جنسیة، والسلوك اللفظي أو البدني ذي الطابع الجنسي حینما:
 

 إما بشكل صریح أو ضمني، أ.    یتم تقدیم أو رفض محاوالت التقرب ھذه أو الطلبات أو التصرفات
 أو الفرص المتعلقة بالمدرسة أو كأساس لقرارات  للتوظیف، أو المكانة األكادیمیة، كمطلب أو شرط      
 التوظیف.      

 
 بشكل غیر معقول یتداخل ب.    تكون محاوالت التقرب أو الطلبات أو التصرفات ھذه لھا غرض أو تأثیر

 بالتخویف أو العدائیة أو اإلذاللمن خالل خلق بیئة عمل تتسم  مع األداء األكادیمي أو الوظیفي للفرد       
 الجنسیة. اإلساءةأو         

 
بموجب التعاریف المذكورة أعاله، فإن الطلبات المباشرة أو الضمنیة التي یقدمھا المعلم أو المشرف أو أي  8.5

فرد آخر في منصب عمل أو سلطة مدرسیة للحصول على خدمات جنسیة مقابل مزایا وظیفیة أو مدرسیة 
أو موعودة، مثل المراجعات المواتیة أو زیادة الرواتب أو الترقیات، أو زیادة المزایا، أو االستمرار فعلیة 

في الوظیفة، أو الحصول على درجات أفضل، أو توصیات أو مزایا أخرى، تشكل تحرًشا جنسیًا. یُحظر 
ب(ة).  ال یُسمح صراحةً على موظفي مدارس كامبریدج العامة االنخراط في أي عالقة جنسیة مع طال

بمثل ھذا السلوك تحت أي ظرف من الظروف بغض النظر عن عمر الطالب(ة)، حیث تعتبر ھذه العالقات 
 بمثابة عنف جنسي سواء كان سلوك البالغین غیر مرغوب فیھ أم ال.

 
یشمل التحرش الجنسي أعمال العنف الجنسي، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، أعمال جنسیة 

یة تُرتكب ضد إرادة شخص ما أو عندما یكون الشخص غیر قادر على إعطاء الموافقة بسبب استخدام بدن
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الضحیة للمخدرات أو الكحول، أو غیر قادر على إعطاء الموافقة بسبب إعاقة ذھنیة أو غیرھا من 
واالعتداء  اإلعاقات.  یندرج عدد من األعمال المختلفة في فئة العنف الجنسي، بما في ذلك االغتصاب،

الجنسي، والضرب الجنسي، واإلكراه الجنسي.  جمیع أعمال العنف الجنسي ھذه ھي أشكال من التحرش 
 ).Title IXالجنسي المشمولة بالباب التاسع (

 
في حین أنھ لیس من الممكن سرد جمیع الظروف التي یمكن اعتبارھا تحرشات جنسیة، فیما یلي أمثلة 

لتي قد تشكل تحرشاً جنسیاً، إذا لم تكن موضع ترحیب.  في كل حالة، یعتمد على السلوك غیر المناسب وا
ھذا التحدید على مجمل الظروف، بما في ذلك حدة السلوك وانتشاره.  ویشمل التحرش الجنسي على سبیل 

 المثال ولیس الحصر، ما یلي:
  
 التقرب الجنسي غیر المرحب بھ، سواء كانت تنطوي على لمس جسدي أم ال●  

 
 النظرات غیر المرغوب فیھا، أو الصفیر، أو االحتكاك الجسدي، أو اإلیماءات الجنسیة،● 
 أو التعلیقات الموحیة أو المھینة    

 
 النعوت الجنسیة، أو النكات، أو اإلشارات الكتابیة أو الشفھیة للسلوك الجنسي،● 
 ي للفرد،أو التعلیقات حول جسد الفرد، أو التعلیقات حول النشاط الجنس    
 أو أوجھ القصور، أو البراعة    

 
 مناقشة أنشطة الشخص الجنسیة أو استفساراتھ بشأن التجارب   ●   

 الجنسیة لآلخرین   
 

 على إیحاءات جنسیة كاریكاتیر تنطويعرض أشیاء وصور ورسوم ●   
 

ثلة المذكورة أعاله، أي تعریفات التمییز، والمضایقة، والتحرش الجنسي واسعة النطاق. باإلضافة إلى األم
سلوك آخر غیر مرحب بھ، سواء كان مقصوًدا أم ال، یؤدي إلى خلق بیئة مدرسیة أو بیئة عمل معادیة أو 

مسیئة أو ترھیبیة أو مھینة للطالب أو العمال من الذكور أو اإلناث أو غیر المصنفین جنسیاً قد یشكل أیضاً 
 ً .  تشمل بیئة "العمل" أو "المدرسة" الفعالیات االجتماعیة التي تمییًزا و/ أو مضایقة و/ أو تحرشاً جنسیا

ترعاھا المدرسة أو الرحالت أو الفعالیات الریاضیة أو السفر المتصل بالعمل أو الفعالیات المشابھة 
المرتبطة بالمدرسة أو العمل، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، األنشطة والبرامج اإلضافیة للمنھج 

 سي واألنشطة الریاضیة، وانقل من وإلى المدرسة أو في رحلة میدانیة ترعاھا المدرسة.الدرا
 

ال یجوز القیام بأي أعمال انتقامیة أو ثأریة ضد أي موظف أو طالب لتقدیمھ شكوى، بحسن نیة، إما على  9.5
یجوز القیام أساس غیر رسمي أو رسمي، أو للمشاركة بأي شكل من األشكال في إجراءات الشكاوى.  ال 

بأي أعمال انتقامیة أو ثأریة ضد أي طالب(ة) قدم بحسن نیة، شھادة أو ساعد أو شارك بأي طریقة في أي 
تحقیق، أو دعوى، أو جلسة استماع لشكوى، أو لمشاركتھ بأي طریقة أخرى في إجراءات الشكوى ھذه.  

حال من األحوال، محاولة تخویف ال یجوز ألي معلم أو مسؤول في المدرسة أو موظف في المدرسة، بأي 
المدرسیة یتعلق  في اإلدارةأو تثبیط أي طالب(ة) عن محاولة تقدیم استئناف لدى المسؤولین األعلى 

بالشكاوى واالعتراضات.  یجب اإلبالغ عن أي محاوالت من ھذا القبیل إلى لجنة المدرسة والمدیر في آن 
 واحد.

 
 یجب أن یكون سببًا  الكتیبي من الحقوق المنصوص علیھا في ھذا أي انتھاك من جانب أي شخص أل    10.5

 .الكتیبمن ھذا  0.23لالستئناف وفقًا ألحكام القسم            
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 الكبح الجسدي  11.5
 

إن سیاسة لجنة المدارس بكامبردج ھي تشجیع توفیر بیئة عمل وتعلیم آمنة ومنتجة لموظفیھا وطالبھا، 
ة) في مدارس كامبریدج العامة مؤّمن من استخدام الكبح الجسدي الذي یتعارض والتأكد من أن كل طالب(

مع تعلیمات إدارة التعلیم االبتدائي والثانوي بوالیة ماساتشوستس، وال یجوز استخدام الكبح الجسدي إال 
عتبارھا بحذر شدید كملجأ أخیر في حاالت الطوارئ، بعد فشل البدائل القانونیة األخرى األقل تدخالً أو ا

غیر مناسبة.  یجب أن یقوم موظفو المدرسة بالكبح الجسدي كمالذ أخیر عندما تكون ھناك حاجة لحمایة 
طالب(ة) و/ أو فرد من مجتمع المدرسة من ضرر جسدي وشیك وخطیر. عندما تكون ھناك حاجة إلى 

حدث للطالب(ة) ضبط الكبح الجسدي، یجب أن یسعى موظفو المدرسة إلى منع أو تقلیل أي ضرر قد ی
نتیجة الستخدام الكبح الجسدي.  ال یجوز تفسیر ھذه السیاسة على أنھا تحد من الحمایة الممنوحة للطالب 

الممولین من األموال العامة بموجب القوانین الفیدرالیة وقوانین الوالیات األخرى، بما في ذلك تلك القوانین 
للحصول على خدمات التعلیم لذوي االحتیاجات التي تنص على حقوق الطالب الذین وجدوا مؤھلین 

الخاصة.  باإلضافة إلى ذلك، ال یجوز تفسیر ھذه السیاسة على أنھا تمنع أي معلم أو موظف أو وكیل 
لبرنامج تعلیمي عام من استخدام القوة المعقولة والضروریة لحمایة الطالب أو األشخاص اآلخرین أو 

 سدي الوشیك أو الخطیر.أنفسھم من االعتداء أو اإلیذاء الج
 
لدى مدارس كامبریدج العامة إجراءات وإرشادات مكتوبة تتعلق بھذه السیاسة والتي یتم نشرھا على الموقع 

للمنطقة التعلیمیة والتي یمكن الحصول علیھا في مكتب مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا،  اإللكتروني
) الطرق 2الطالب(ة) التي قد تتطلب التدخل الفوري؛ و( ) االستجابات المناسبة لسلوك1والتي تحدد: (

البدیلة التي یجب استخدامھا أوالً عند السعي لمنع عنف الطالب(ة) والسلوك المضر بالنفس و/ أو التصعید 
السلوكي الذي یحتمل أن یكون خطیًرا بین مجموعات الطالب أو مع طالب(ة) فردي، بما في ذلك الطرق 

 لطوارئ التي تتجنب اللجوء إلى الكبح الجسدي.البدیلة في حاالت ا
 

 إجراءات الكبح الجسدي
 

 تعریفات
 

بشكل كامل على جمیع  اطالعھم"الموافقة" تعني موافقة اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة الذین تم 
ھا اآلباء/ المعلومات ذات الصلة بالنشاط المطلوب من أجلھ، بلغتھم األم أو بوسیلة أخرى للتواصل، یفھم

أولیاء األمر/ مقدمو الرعایة كتابةً لتنفیذ النشاط، وفھم أن االتفاق طوعي ویمكن إلغاؤه في أي وقت.  
 یصف االتفاق النشاط ویسرد السجالت (إن وجدت) التي سیتم اإلفصاح عنھا ولمن.

 
 الطالب(ة)." تقیید الحركة الجسدیة للطالب(ة) باستخدام القوة ضد مقاومة كبحیقصد بتعبیر "ال

 
"الكبح الجسدي" یعني االتصال الجسدي المباشر الذي یمنع أو یقید إلى حد كبیر حریة حركة الطالب(ة). 

ال یشتمل مصطلح الكبح الجسدي على الكبح في وضع االنبطاح أو الكبح المیكانیكي أو الكبح الدوائي. 
قصیر، دون إجبار، لتعزیز سالمة  باإلضافة إلى ذلك، ال یشمل الكبح الجسدي: القیام باتصال جسدي

الطالب أو الحد من السلوك المضر بالنفس، أو تقدیم التوجیھ البدني أو التنبیھ عند تدریس مھارة، أو إعادة 
 توجیھ االنتباه، أو توفیر الراحة، أو التوجیھ الجسدي.  

 
ید أو الرسغ أو الذراع أو یُقصد بـ "التوجیھ الجسدي" لمسة أو قبضة مؤقتة، من دون استخدام القوة، لل

 الكتف أو الظھر لغرض حث طالب(ة) مھیج على المشي إلى مكان آمن.
 
"الكبح المیكانیكي" یعني استخدام جھاز مادي لتقیید حركة الطالب(ة) أو الحركة أو الوظیفة العادیة لجزء 

یحظر استخدام  بح میكانیكي.من جسم الطالب(ة). ال یعتبر الجھاز الوقائي أو المثبت بأمر الطبیب بمثابة ك
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الكبح المیكانیكي إال إذا كان معتمد صراحتاً من قبل الطبیب وموافق علیھ كتابًیا من قِبل اآلباء/ أولیاء 
 األمور/ مقدمي الرعایة للطالب(ة).

 
یُقصد بـ "العزل" الحبس غیر الطوعي للطالب(ة) بمفرده في غرفة أو منطقة یُمنع منھا مادیاً، أو یعتقد 

بشكل معقول أنھ سیتم منع الطالب(ة)، من المغادرة. ال یتضمن العزل فترات االستبعاد من النشاط كما ھي 
 استخدام الكبح عن طریق العزل محظور صراحة. )..CMR 46.02 603معرفة في القانون (

عن نشاط التعلم یُقصد بـ "فترة االستبعاد من النشاط" استراتیجیة دعم سلوكي یفصل فیھا الطالب(ة) مؤقتًا 
أو الفصل الدراسي، إما عن اختیاریاً أو حسب توجیھات الموظفین، بغرض التھدئة.  أثناء فترة االستبعاد 
من النشاط، یجب أال یكون الطالب(ة) محتجًزا قسریًا ویجب أن یراقبھ أحد الموظفین باستمرار.  یجب أن 

ب(ة) في جمیع األوقات.  تنتھي فترة االستبعاد من یكون الموظف مع الطالب(ة) أو متاًحا على الفور للطال
) دقیقة، أیھما یحدث أوالً. التفضیل ھو أن 30النشاط بمجرد أن یھدأ الطالب(ة) أو بعد مرور ثالثین (

تطبق فترة االستبعاد من النشاط داخل الفصل الدراسي.  یجب أن یوافق مكتب خدمات الطالب على أي 
 اد من النشاط خارج الفصل الدراسي قبل استخدامھا.مساحة تستخدم لفترة االستبع

 
یحظر استخدام الدواء إال إذا كان معتمد  یُقصد بـ "الدواء" إعطاء الدواء لغرض التحكم في السلوك مؤقتًا. 

 صراحة من قبل الطبیب وموافق علیھ، من اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة للطالب(ة).
 

یعني الكبح الذي یوضع فیھ الطالب(ة) وجھھ ألسفل على األرض أو على  "الكبح في وضع االنبطاح"
استخدام  سطح آخر، ویتم الضغط الجسدي على جسم الطالب(ة) إلبقاء الطالب(ة) في وضع االنبطاح.

 الكبح في وضع االنبطاح محظور صراحة.
 

 مدرسة تعلیمیة عامة."مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا" یعني القائد التعلیمي لبرنامج أو  
 
 

 استخدام الكبح
 

إذا فشلت جمیع البدائل القانونیة واألقل تدخالً أو اعتبرت غیر مناسبة لمنع عنف الطالب، والسلوك المضر 
بالنفس و/ أو تصعید السلوك المحتمل الخطیر الذي یحدث بین مجموعات الطالب أو مع طالب(ة) فردي، 

ال یمكن استخدام الكبح الجسدي إال كملجأ أخیر ذ أخیر. بعبارة أخرى، فیمكن استخدام الكبح الجسدي كمال
في حاالت الطوارئ عندما یشكل سلوك الطالب(ة) تھدیًدا بإلحاق ضرر جسیم، ووشیك، وخطیر 

بالطالب(ة) أو باآلخرین، وال یستجیب الطالب(ة) للتوجیھات اللفظیة أو غیرھا من اإلجراءات القانونیة 
یجب أن  كیة األقل تدخالً، أو تعتبر ھذه التدخالت غیر مناسبة في ظل ھذه الظروف.والتدخالت السلو

یقتصر أي كبح جسدي على استخدام القوة المعقولة حسب الضرورة، وألقل وقت ضروري، لحمایة 
طالب(ة) أو عضو آخر في مجتمع المدرسة من االعتداء أو اإلیذاء الجسدي الوشیك أو الخطیر. ال یجوز 

 م الكبح الجسدي إال من قبل العاملین بالمدرسة الذین تلقوا تدریباً مالئماً على القیام الكبح الجسدي.استخدا
 

 قیود أخرى على استخدام الكبح
 

) 2) استخدام الكبح بما یتعارض مع األحكام الواردة أعاله؛ (1الممارسات التالیة محظورة صراحة: (
أو العقوبة، كرد فعل على تدمیر الممتلكات أو اإلخالل بالنظام استخدام الكبح كوسیلة من وسائل التأدیب 

المدرسي، أو كرد فعل على رفض الطالب(ة) االمتثال لقواعد المدرسة أو توجیھات ھیئة التدریس أو 
) 3التھدیدات الكالمیة عندما ال تشكل تلك األعمال تھدیًدا بحدوث ضرر جسیم وشدید، یُحظر صراحةً؛ (

) استخدام األدویة التي لم یعتمدھا 5) استخدام الكبح المیكانیكي؛ (4ي وضع االنبطاح، (استخدام الكبح ف
) استخدام الكبح عندما یشیر 6الطبیب ویوافق علیھا كتابیًا من قبل اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة؛ (
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لك على سبیل المثال ال الطالب إلى أنھم ال یستطیعون التنفس أو یبدو أنھم في ضائقة شدیدة (بما في ذ
 الحصر: صعوبة في التنفس أو البكاء المستمر أو المطول أو السعال).

 
). ومع ذلك، بالنسبة للطالب IEPال یمكن تضمین الكبح كاستجابة مخطط لھا في برنامج تعلیمي فردي (

العلیا/ اآلباء/  الذین یقومون بسلوكیات مضرة بالنفس متكررة، قد یقترح مدیرو المدارس/ مدیرو المدارس
أولیاء األمر/ مقدمو الرعایة اتفاقًا مكتوبًا منفصالً الستخدام الكبح في حاالت الطوارئ خالل فترة زمنیة 

محدودة ومحددة.  في مثل ھذه الحاالت، یجب أن تتضمن الخطة تقدیم تقریر مفصل لآلباء/ أولیاء األمور/ 
والفترة الزمنیة المحددة التي سیتم خاللھا تقلیل استخدام  مقدمي الرعایة حول وتیرة استخدام الكبح ومدتھ،

الكبح البدني ومنع استخدامھ. یجب على مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا الحصول على موافقة كتابیة 
 من اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة على الخطة قبل تنفیذھا.   

 
 اإلدارة السلیمة للكبح الجسدي

 
موظفو المدارس المدربون ھم  ق الكبح الجسدي فقط بواسطة العاملین المدربین في المدارس.یجب تطبی

األفراد الذین تلقوا إما التدریب المتعمق، أو الذین تلقوا التدریب األساسي المطلوب المفصل أدناه.  كلما 
یشارك في الكبح  أمكن ذلك، یجب أن یتم تطبیق الكبح الجسدي في وجود شخص بالغ واحد على األقل ال

الجسدي، یجب على العاملین بالمدرسة استخدام فقط مقدار القوة الالزمة لحمایة  حبیق الكبطالجسدي. عند ت
 یطبقونالطالب(ة) أو غیره من اإلصابة البدنیة. باإلضافة إلى ذلك، یجب على موظفي المدارس الذین 

حة والمناسبة للحالة وفقًا لمتطلبات السالمة المفصلة الكبح الجسدي أن یستخدموا الطریقة األكثر أمانًا المتا
أدناه، وعلیھم إیقاف الكبح الجسدي في أقرب وقت ممكن.  یجب إنھاء جمیع وسائل الكبح الجسدي بمجرد 
أن یصبح الطالب(ة) ال یشكل خطراً مباشراً على الطالب(ة) نفسھ أو غیره، أو یشیر الطالب(ة) إلى أنھ ال 

و إذا كان الطالب(ة) یعاني من ضیق شدید، مثل صعوبة التنفس أو البكاء المستمر أو یستطیع التنفس، أ
المطول أو السعال.  ومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن متطلبات التدریب ھذه ال تمنع أي معلم أو موظف أو 

اآلخرین  وكیل لبرنامج تعلیمي عام من استخدام القوة المعقولة والضروریة لحمایة الطالب أو األشخاص
 أو أنفسھم من االعتداء أو اإلیذاء الجسدي الوشیك أو الخطیر.

 
 متطلبات السالمة

 
أثناء القیام بالكبح، یجب على  یجب عدم استخدام الكبح بطریقة تمنع الطالب(ة) من التنفس أو التحدث.

رة ودرجة الحرارة موظفي المدرسة مراقبة الحالة المادیة للطالب(ة) بشكل مستمر، بما في ذلك لون البش
والتنفس. یجب تحریر أي وجمیع القیود فوًرا بناًء على قرار من موظفي المدرسة الذین یقومون بالكبح بأن 
الطالب(ة) لم یعد في موضع یمكنھ من التسبب في ضرر بدني وشیك للطالب(ة) نفسھ أو غیره. باإلضافة 

إذا أظھر الطالب(ة)، في أي وقت و تقلصھ.  إلى ذلك، یجب تطبیق الكبح بطریقة تمنع الضرر الجسدي أ
أثناء الكبح الجسدي، صعوبة في التنفس أو ضائقة جسدیة كبیرة، بما في ذلك على سبیل المثال ال 

الحصر، صعوبة في التنفس أو سعال طویل أو بكاء، یجب تحریر الطالب(ة) من ضع الكبح فوًرا، ویجب 
یجب على العاملین بالمدرسة مراجعة واعتبار أي  الطبیة. یتخذ موظفو المدرسة خطوات لطلب المساعدة 

قیود طبیة أو نفسیة و/ أو خطط للتدخل السلوكي فیما یتعلق باستخدام الكبح الجسدي على طالب(ة) فردي 
وكذلك تاریخ الصدمة المعروف أو المشتبھ بھ.  في أي وقت أثناء تطبیق الكبح الجسدي، قد یسعى موظفو 

صال بمتخصصي السلوك في مكتب خدمات الطالب أو بفریق التدخل في األزمات أو المدرسة إلى االت
 اتخاذ خطوات أخرى لطلب المساعدة الطبیة إذا ظھر أن الطالب(ة) یظھر ضائقة جسدیة كبیرة.

 
 إجراءات المتابعة ومتطلبات اإلبالغ

 
دیر المدرسة العلیا أو من في وقت مناسب بعد تحریر الطالب(ة) من وضع الكبح، یقوم مدیر المدرسة/ م

 ینوب عنھ بتنفیذ إجراءات المتابعة المبینة أدناه:
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 مراجعة الكبح مع الطالب(ة) لمعالجة السلوك الذي أدى إلى استخدام الكبح؛ أ. 
 

 مراجعة الحادث مع موظفي المدرسة الذین قاموا بتطبیق الكبح لمناقشة ما إذا كانت إجراءات ب. 
 اسبة قد تم اتباعھا؛ والكبح المن          

 
 یجب أن تحدث المتابعة مع الطالب الذین شاھدوا الحادث، بما في ذلك االستجواب من قبل المعلم ج. 

 أو االستجواب من قبل الموجھ أو استخدام الممارسات التصالحیة؛ و          
 

 المباشر على مدیریجب إرسال إشعار كتابي بواقعة الكبح إلى مكتب خدمات الطالب والمشرف  د.  
 المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا.          

 
 فیما یلي متطلبات اإلبالغ التي تتبعھا المدرسة:

 
یجب اإلبالغ عن كل واقعة الستخدام الكبح كتابةً، بما في ذلك اسم الطالب(ة) موضع الكبح، إلى مكتب  أ. 

 مدرسة العلیا.خدمات الطالب والمشرف المباشر على مدیر المدرسة/ مدیر ال
 

یجب على موظف المدرسة الذي قام بتطبیق كبح جسدي نتج عنھ إصابة للطالب(ة) أن یبلغ شفویًا  ب.
مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أو من ینوب عنھ بواقع الكبح في أقرب وقت ممكن وفي موعد ال 

تقریر مكتوب وتقدیمھ إلى مدیر یتجاوز نھایة الیوم الدراسي الذي تم فیھ تطبیق الكبح.  یجب إكمال 
المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا لمراجعة استخدام الكبح في موعد ال یتجاوز یوم العمل التالي بعد 

تطبیق الكبح. إذا قام مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا بتطبیق الكبح، فیجب على مدیر المدرسة/ 
المدیر المراقب لمراجعتھ من قبل فریق یعینھ المدیر  العلیا إعداد التقریر وتقدیمھ إلى مدیر المدرسة

 المراقب.
 

یجب أن یحتفظ مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا بسجل مستمر لجمیع حاالت الكبح الجسدي المبلغ  ج.
 عنھا.

 
یجب أن یقوم مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أو من ینوب عنھ بإخبار اآلباء/ أولیاء األمور/  د.

) ساعة 24دمي الرعایة شفھیاً في أقرب وقت ممكن ولكن في موعد ال یتجاوز أربعة وعشرین (مق
) أیام عمل مدرسیة بعد استخدام 3من استخدام الكبح، وبتقریر مكتوب یحمل خاتم بریدي ال یتجاوز (

اء األمور/ المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا بتزوید الطالب(ة) واآلباء/ أولی الكبح.  یجب أن یقوم مدیر
مقدمي الرعایة بفرصة للتعلیق كتابة على استخدام الكبح وعلى المعلومات الواردة في التقریر 

 المكتوب.
 

یجب أن یقوم مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا بتزوید مكتب المدیر المراقب بنسخة من التقریر  ھـ.
طالب(ة) باإلضافة إلى نسخة من سجل المكتوب عن الكبح الجسدي عندما یؤدي ھذا الكبح إلى إصابة 

) یوًما قبل واقعة الكبح 30المدرسة المستمر لجمیع حاالت الكبح الجسدي المبلغ عنھا لمدة ثالثین (
یجب تقدیم ھذه الوثائق إلى مكتب المدیر المراقب في موعد ال یتجاوز یوم الجسدي المبلغ عنھا.  

 توب من قبل مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا.) بعد استالم التقریر المك1واحد ( عمل مدرسي
یجب على مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا دعوة فریق دعم الطالب إلجراء تقییم الحتیاجات كل 

) أیام أو 7) منفصلتین خالل فترة سبعة (2طالب(ة) على حدة إذا تم كبح الطالب(ة) في مناسبتین (
) یوًما.  یجب أن یشارك في التقییم أعضاء فریق مستوى 30) مرات خالل فترة ثالثین (3ثالث (

الصف وموظفو البرنامج اآلخرون الذین یحددھم مدیر المدرسة / مدیر المدرسة العلیا.  یجب على 
كل عضو في فریق دعم الطالب قراءة التقاریر المكتوبة حول الكبح وأي تعلیقات یقدمھا الطالب(ة) 

و الرعایة حول ھذه التقاریر واستخدام الكبح.  باإلضافة إلى مراجعة واآلباء/ أولیاء األمر/ مقدم
ومناقشة مثل ھذه التقاریر من قبل فریق دعم الطالب، یجب أن یتضمن التقییم تحلیًال للظروف 
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المؤدیة إلى كل حالة كبح، بما في ذلك عوامل مثل الوقت من الیوم، ویوم األسبوع، واألحداث السابقة 
یین.  یجب أن یختتم التقییم بخطة لمعالجة أي عوامل قد تكون ساھمت في تصاعد واألفراد المعن

السلوكیات، والنظر في بدائل الكبح، بما في ذلك تقنیات التھدئة والتدخالت المحتملة، واالستراتیجیات 
والقرارات األخرى، حسب االقتضاء، بھدف الحد من استخدام الكبح أو منعھ في المستقبل.  إذا كان 
مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا قد شارك مباشرة في تطبیق الكبح، فإن الشخص المؤھل حسب 
األصول المعین من قبل المدیر المراقب یجب أن یقود مناقشة فریق دعم الطالب. یجب على مدیر 
ب المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا ضمان االحتفاظ بسجل لكل مراجعة فردیة من قبل فریق دعم الطال

 وإتاحتھ للمراجعة من قبل إدارة التعلیم االبتدائي والثانوي بوالیة ماساتشوستس، عند الطلب.  
 

یجب أن یقوم مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا بإجراء مراجعة شھریة لبیانات الكبح على مستوى  و.
ھ في الوقت من الیوم أو المدرسة.  یجب أن تنظر ھذه المراجعة في أنماط استخدام الكبح بأوجھ التشاب

یوم األسبوع أو األفراد المعنیین؛ وعدد ومدة حاالت الكبح الجسدي على مستوى المدرسة والطالب 
الفردیین؛ مدة تطبیق الكبح؛ وعدد ونوع اإلصابات، إن وجدت، الناتجة عن استخدام الكبح.  یجب أن 

ضروري أو المناسب تعدیل ممارسات یحدد مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا ما إذا كان من ال
وإجراءات منع استخدام الكبح وتطبیقھ في المدرسة، وإجراء تدریب إضافي للموظفین على 

استراتیجیات الحد من/ منع استخدام الكبح، مثل التدریب على التدخالت السلوكیة اإلیجابیة والدعم، أو 
 و منع استخدام الكبح.  اتخاذ إجراءات أخرى حسب الضرورة أو المناسبة لتقلیل أ

 
 متطلبات التدریب بالمنطقة التعلیمیة

 
 لجمیع موظفي البرنامج أ.

خالل الشھر األول من كل عام دراسي، یقوم مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا في كل مدرسة 
بتزوید جمیع موظفي البرنامج بالتدریب على الوقایة من الكبح ودعم السلوك، ومتطلبات استخدام 

الكبح وھذه السیاسة. باإلضافة إلى ذلك، بالنسبة لجمیع موظفي المدارس الجدد الذین تم تعیینھم 
بعد بدایة العام الدراسي، یجب على مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا القیام بتزوید الموظفین 

لتدریب الجدد بالتدریب على ھذه السیاسة في غضون الشھر األول من توظیفھم. یجب أن یتكون ا
مما یلي: (أ) ھذه السیاسة واإلجراءات والمبادئ التوجیھیة ذات الصلة التي وضعھا المدیر 
المراقب؛ (ب) التدخالت التي قد تحول دون الحاجة إلى استخدام الكبح، بما في ذلك تھدئة 

السلوكیات اإلشكالیة وبدائل أخرى لضبط النفس في ظروف الطوارئ، بما في ذلك استخدام فترة 
من النشاط كاستراتیجیة لدعم السلوك تختلف عن العزلة؛ (ج) عندما یمثل السلوك حالة  داالستبعا

طوارئ تتطلب كبحاً جسدیًا، وأنواع القیود البدنیة المسموح بھا واعتبارات السالمة ذات الصلة، 
لكبح، وال بما في ذلك المعلومات المتعلقة بزیادة خطر إصابة الطالب(ة) عند استخدام أي أسلوب ل

سیما الكبح لمدة طویلة؛ (د) القیام بالكبح الجسدي وفقًا للقیود الطبیة أو النفسیة المعروفة و/ أو 
خطط التدخل السلوكي المطبقة على طالب(ة) فردي، بما في ذلك تاریخ الصدمة المعروف أو 

و (و) تحدید المشتبھ فیھ؛ (ھـ) دور الطالب(ة) والموظفین واألسرة في منع استخدام الكبح؛ 
حول ) C.M.R. 46.03(3) 603موظفي البرنامج الذین تلقوا تدریبات متعمقة وفقاً للقانون (

 .)C.M.R. 46.03(2) 603(القانون  انظر استخدام الكبح الجسدي.
 
 

 التطبیق السلیم للكبح بالنسبة للموظفین المخولین للعمل كمورد على مستوى المدرسة بشأن . ب
 الجسدي          

المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا لكل مدرسة موظفي  في بدایة كل سنة مدرسیة، یحدد مدیر
البرنامج المرخص لھم بالعمل كمورد لعموم المدرسة للمساعدة في ضمان التطبیق السلیم للكبح 

) 16الجسدي. یجب أن یكون محتوى التدریب المتعمق قائًما على الكفاءة وتبلغ مدتھ ستة عشر (
لى األقل.  یشارك ھؤالء األفراد في دورة تنشیطیة واحدة على األقل خالل األعوام ساعة ع

) ساعات.  یجب أن یشمل التدریب على سبیل 8الدراسیة الالحقة، ال تقل مدتھا عن ثماني (
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المثال ال الحصر: (أ) اإلجراءات المناسبة لمنع استخدام الكبح الجسدي، بما في ذلك تھدئة 
وبناء العالقات واستخدام بدائل للكبح؛ و(ب) وصف وتحدید السلوكیات الخطرة  السلوك اإلشكالي

المحددة من جانب الطالب والتي قد تؤدي إلى استخدام الكبح الجسدي وطرق تقییم خطر األذى 
في المواقف الفردیة من أجل تحدید ما إذا كان استخدام الكبح مبرًرا؛ و(ج) التجربة المحاكیة 

كبح الجسدي، وتعلیمات بشأن التأثیر (التأثیرات) على الشخص المكبوح، بما في لتطبیق وتلقي ال
ذلك التعلیمات المتعلقة برصد عالمات الضائقة البدنیة والحصول على المساعدة الطبیة؛ و(د) 
تعلیمات بشأن متطلبات الوثائق واإلبالغ والتحقیق في اإلصابات والشكاوى؛ و(ھـ) التعلیمات 

ر الكبح الجسدي على الطالب(ة) واألسرة، واالعتراف بأن الكبح لھ تأثیر، بما في المتعلقة بتأثی
ذلك على سبیل المثال ال الحصر اآلثار النفسیة والفسیولوجیة واالجتماعیة والعاطفیة؛ و(و) 

 .C.M.R 603(القانون  انظر إجراء تجربة عملیة إلظھار كفاءة المشاركین في تطبیق الكبح.
 ).(4)46.03) و((3)46.03

 
 إجراءات الشكاوى

 
 القرار غیر الرسمي حول الشواغل المتعلقة باستخدام الكبح الجسدي أ. 

قبل الشروع في إجراء شكوى رسمي، قد یسعى الطالب(ة) أو اآلباء/ أولیاء األمر/ مقدمو 
ة الرعایة الذین لدیھم شواغل بشأن استخدام محدد للكبح الجسدي، إلى حل ھذه الشواغل المتعلق
باستخدام محدد للكبح الجسدي من خالل مناقشة الموضوع مع مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة 

أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة توجیھ شواغلھم بشأن  /واآلباءالعلیا. یجب على الطالب(ة) و/ 
) أیام 10استخدام محدد للكبح الجسدي لمدیر المدرسة / مدیر المدرسة العلیا في غضون عشرة (

تاریخ استالم اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة لتقریر من المدرسة كما ھو موضح من 
مدیر المدرسة العلیا، في حدود سلطتھ، العمل مع الفرد لحل  /ةمدیر المدرسأعاله. سیحاول 

الشكوى بشكل عادل وسریع. إذا كان الطالب(ة) و/ أو اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمو الرعایة غیر 
ن عن القرار، أو إذا كان الطالب(ة) و/ أو اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمو الرعایة للطالب(ة) راضی

ال یختارون حًال غیر رسمي، فإن الطالب(ة) و/ أو اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة 
 للطالب(ة) قد یواصلوا عملیة تقدیم الشكوى الرسمیة المفصلة أدناه.

 
 الشواغل المتعلقة باستخدام الكبح الجسديالقرار الرسمي حول  ب. 

قد یسعى الطالب(ة) أو اآلباء/ أولیاء األمر/ مقدمو الرعایة للطالب(ة) الذین لدیھم شواغل بشأن 
استخدام محدد للكبح الجسدي، إلى حل ھذه الشواغل المتعلقة باستخدام محدد للكبح الجسدي من 

اآلباء/ أولیاء  راقب. یجب على الطالب(ة) و/ أوخالل تقدیم شكوى مكتوبة إلى مكتب المدیر الم
) 20األمور/ مقدمي الرعایة تقدیم ھذ الرسالة إلى مكتب المدیر المراقب في غضون عشرین (

یوماً من تاریخ استالم اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة التقریر المكتوب من المدرسة كما 
كتوبة (أ) اسم الطالب(ة)؛ و(ب) اسم المدرسة ھو موضح أعاله.  یجب أن تتضمن الشكوى الم

التي حدثت فیھا واقعة الكبح الجسدي؛ و(ج) اسم األفراد المتورطین في الكبح الجسدي المزعوم؛ 
 و(د) أساس الشكوى أو الشواغل؛ و(ھـ) اإلجراء التصحیحي المطلوب.

 
وى فور تلقي الشكوى. یقوم مكتب المدیر المراقب، من خالل من یعینھم، بإجراء تحقیق في الشك

أثناء التحقیق، یجب على مكتب المدیر المراقب و/ أو من یعینھم االتصال باألفراد الذین تمت 
اإلشارة إلیھم على أنھم یمتلكون معلومات ذات صلة تتعلق بالشكوى.  ال یمكن تحدید مواعید 

سیتأكد مكتب  زمنیة صارمة إلجراء التحقیق ألن كل مجموعة من الظروف تختلف عن غیرھا.
المدیر المراقب و/ أو من ینوب عنھ من أن الشكوى یتم التعامل معھا بأسرع ما یمكن. بعد 

االنتھاء من التحقیق الرسمي، یجب على مكتب المدیر المراقب االتصال بالشخص الذي قدم 
 .الشكوى فیما یتعلق بنتیجة التحقیق وتحدید ما إذا كان ھناك أي إجراء تصحیحي مبرر أم ال
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 ً  ھناك عملیات أخرى للشكاوى متاحة أیضا
 

تجدر اإلشارة إلى أن أحكام ھذا القسم ال تمنع الطالب(ة) من استخدام عملیة تقدیم الشكاوى المنصوص 
علیھا في "سیاسة عدم التمییز وحظر التحرش الجنسي" الخاصة بمدارس كامبریدج العامة لطلب حل أي 

بناًء على خاصیة یحمیھا القانون مثل العرق أو اللون أو األصل القومي شكاوى تتعلق بالتمییز أو التحرش 
أو الخلفیة اإلثنیة أو النسب أو الدین أو العمر أو اإلعاقة أو المعلومات الوراثیة أو وضعیة المحاربین 

أو الحمل  القدماء أو الحالة االجتماعیة أو الجنس أو النوع االجتماعي أو الھویة الجنسیة أو المیول الجنسیة
. تجدر اإلشارة أیًضا إلى أن أحكام ھذا القسم ال تمنع الطالب(ة) من  أو الظروف ذات الصلة بالحمل.

لطلب حل أي شكاوى  الكتیبمن ھذا  0.23استخدام عملیة تقدیم الشكاوى المنصوص علیھا في القسم 
 .الكتیبتتعلق بحرمان الطالب(ة) من الحقوق المنصوص علیھا في ھذا 

 
 سیاسة مكافحة التنّمر وخطة التدخل والوقایة من التنّمر    .512

 
تلتزم مدارس كامبریدج العامة بتوفیر بیئة تعلیمیة آمنة وراعیة ومحترمة لجمیع الطالب، كما تطبق 

بصرامة الحظر المفروض على التنّمر، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، التنّمر عبر اإلنترنت، 
بھا وأیًضا تفرض بصرامة حظًرا على االنتقام من أي الشخص یقوم باإلبالغ عن التنّمر على أي من طال

أو یقدم معلومات أثناء التحقیق في التنّمر أو الشھود أو لدیھ معلومات موثوقة عن التنّمر.  ستسعى 
ین والطالب المبادرات المستندة إلى الموقع، التي تم تطویرھا بشكل تعاوني بین إدارة المدرسة والموظف

) مساعدة الطالب من جمیع األعمار والقدرات على الحفاظ على أمنھم، 1إلى: (واألسر وأفراد المجتمع 
) مساعدة البالغین على االستجابة بفعالیة لتقاریر الطالب 2والتصرف بحكمة، واإلیمان بأنفسھم؛ و(

 ومالحظاتھم الخاصة.
 

د أو أكثر، أو أحد أعضاء ھیئة التدریس بما في ذلك، على یتم تعریف التنّمر على أنھ قیام طالب(ة) واح
سبیل المثال ال الحصر، معلم، مسؤول، ممرضة مدرسیة، عامل كافیتریا، حارس، سائق حافلة، مدرب 

للمنھج الدراسي أو معاون فني، باالستخدام المتكرر للتعبیر الكتابي أو  اإلضافيریاضي، وموجھ للنشاط 
أو الفعل الجسدي أو اإلیماءة أو أي تولیفة منھا، موجھة إلى الضحیة، والذي ینطوي اللفظي أو اإللكتروني 

) یضع الضحیة 2) إحداث ضرًرا جسدیًا أو عاطفیًا للضحیة أو ضرًرا بممتلكات الضحیة؛ أو (1على: (
) خلق بیئة معادیة في 3في خوف معقول من إلحاق األذى بشخصھ أو إلحاق الضرر بممتلكاتھ؛ أو (

) تعطیل العملیة التعلیمیة أو العملیة 5) انتھاك حقوق الضحیة في المدرسة؛ أو (4درسة للضحیة؛ أو (الم
المنظمة للمدرسة بشكل جوھري ومادي.  تمشیا مع قانون الوالیة، تدرك مدارس كامبردج العامة أن بعض 

ا إلى الخصائص الممیزة الطالب قد یكونون أكثر عرضة ألن یصبحوا ھدفًا للتنّمر أو المضایقات استنادً 
الفعلیة أو المفترضة، بما في ذلك:  العرق أو اللون أو األصل القومي أو الخلفیة اإلثنیة أو النسب أو الدین 

أو العمر أو اإلعاقة أو المعلومات الوراثیة أو وضعیة المحاربین القدماء أو الحالة االجتماعیة أو الجنس أو 
عنھا أو المیل الجنسي أو الحمل أو الحالة المتعلقة بالحمل أو  نسیة أو التعبیرالنوع االجتماعي أو الھویة الج

الحالة االجتماعیة االقتصادیة أو التشرد أو الحالة األكادیمیة أو المظھر الجسدي أو حالة األبوة أو 
غراض ) أو أكثر من ھذه الخصائص الممیزة.  أل1باالرتباط بشخص لدیھ أو یُتوقع أن یكون لدیھ واحد (

 ھذه السیاسة، یجب أن یشمل التنمر، التنمر اإللكتروني.
 

یعّرف بشكل موسع على أنھ التنّمر من خالل استخدام التكنولوجیا أو أي اتصال  التنّمر اإللكتروني
إلكتروني، والذي یجب أن یشمل، على سبیل المثال ال الحصر، أي نقل أو عالمات أو إشارات أو كتابة أو 

أو بیانات أو تخابر من أي طبیعة ینتقل كلیًا أو جزئیًا بواسطة سلك أو رادیو أو  صور أو أصوات
كھرومغناطیسي أو صور إلكترونیة أو نظام بصري للصور، بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، 

تنّمر البرید اإللكتروني أو اتصاالت اإلنترنت أو الرسائل الفوریة أو اتصاالت الفاكس.  یجب أن یشمل ال
) 2) إنشاء صفحة أو مدونة على الویب یفترض فیھا المنشئ ھویة شخص آخر أو (1اإللكتروني أیًضا (

انتحال ھویة شخص آخر كمؤلف للمحتوى أو الرسائل المنشورة، في حالة توافق اإلنشاء أو االنتحال مع 
التنّمر.  یجب أن یشمل )، یعتبر مشموالً، في تعریف 5) إلى (1أي من الشروط المذكورة في البنود (
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التنّمر اإللكتروني أیًضا التوزیع عبر وسائل االتصال اإللكترونیة إلى أكثر من شخص أو نشر مواد على 
وسیط إلكتروني یمكن أن یصل إلیھا شخص واحد أو أكثر، إذا كان التوزیع أو النشر یتوافق مع أي من 

 والً، في تعریف التنّمر.)، یعتبر مشم5) إلى (1الشروط المذكورة في البنود (
 

ف بأنھ طالب(ة) أو أحد أعضاء ھیئة التدریس بما في ذلك، على سبیل المثال ال  الُمعتدي أو الجاني یُعرَّ
الحصر، معلم أو مسؤول أو ممرضة مدرسیة أو عامل كافیتریا أو حارس أو سائق حافلة أو مدرب 

مدرسي أو متطوع بالمدرسة أو بائع أو مقاول ریاضي أو موجھ لنشاط إضافي للمنھج الدراسي أو معاون 
اإللكتروني أو  رالتنمّ أو أي شخص آخر یعمل بموجب عقد مع المنطقة التعلیمیة الذي یشارك في التنّمر أو 

 االنتقام.
 

، ھي حالة یتسبب فیھا التنّمر )M.G.L. c. 71, § 37Oعلى النحو المحدد في قانون ( البیئة المعادیة
درسیة متغلغلة بالترھیب أو السخریة أو اإلھانة التي تكون شدیدة أو منتشرة بدرجة كافیة بجعل البیئة الم

 لتغییر الظروف التعلیمیة للطالب(ة).
 

ف بأنھ أي شكل من أشكال التخویف أو االنتقام أو المضایقة الموجھة ضد الطالب(ة) الذي یبلغ  االنتقام یُعرَّ
حقیق في التنّمر أو یشارك في الشھادة أو یكون لدیھ معلومات موثوقة عن التنّمر أو یقدم معلومات أثناء الت

 عن التنّمر.
 

یتم تعریفھم على أنھم یشملون، على سبیل المثال ال الحصر، المعلمین، واإلداریین،  الموظفون 
والمستشارین، والممرضات في المدارس، والعاملین في الكافیتریا، والحراس، وسائقي الحافالت، 

بین الریاضیین، والموجھین لألنشطة اإلضافیة للمناھج الدراسیة، أو موظفي الدعم، أو المساعدین والمدر
 المھنیین.

 
یتم تعریفھ على أنھ طالب(ة) أو شخص بالغ ارتكب ضده التنّمر أو التنّمر اإللكتروني  الھدف أو الضحیة

 أو االنتقام.
 

شمل التنّمر، على سبیل ییحدث في أي مكان.  یمكن أن  یمكن أن یتخذ التنّمر العدید من األشكال ویمكن أن
المثال ال الحصر، التخویف مثل التنابز باأللقاب أو التھدید؛ العزل االجتماعي مثل إطالق الشائعات أو 

نشرھا؛ أو االعتداء الجسدي مثل االعتداء على الطالب(ة) أو الھجوم على ممتلكات الطالب(ة). یمكن أن 
ا من الخوف لجمیع أفراد مجتمع المدرسة.  كما یمكن أن یخلق قلقًا غیر ضروري وال یخلق التنّمر جوً 

مبرر لھ یؤثر على قدرة الطالب(ة) على الذھاب إلى المدرسة أو التعلم في المدرسة أو المشي في ممرات 
أو المشاركة المدرسة أو تناول الطعام في كافیتریا المدرسة أو اللعب في ساحة المدرسة أو مناطق الترفیھ 

في أو حضور أنشطة خاصة أو أنشطة إضافیة للمنھج الدراسي أو التنقل إلى المدرسة ومنھا.  تعّرف 
"البیئة المعادیة" أكثر تحدیداً على أنھا حالة یتسبب فیھا التنّمر بجعل البیئة المدرسیة متغلغلة بالترھیب أو 

كافیة لتغییر الظروف التعلیمیة للطالب(ة).   السخریة أو اإلھانة التي تكون شدیدة أو منتشرة بدرجة
سلوكیات التنّمر التي لم یتم التصدي لھا یمكن أن تؤدي إلى عواقب وخیمة على الشباب، بما في ذلك 
اإلصابة باالكتئاب، وانخفاض األداء المدرسي والحضور.  كما أن الفشل في معالجة سلوكیات التنّمر 

 ا أنھ یجوز االشتراك في سلوكیات سلبیة.  یعطي للطالب اآلخرین رسالة مفادھ
 

یحظر القانون التنّمر الذي یحدث للطالب في المدارس ولن یتم التسامح معھ من قبل مدارس كامبریدج 
العامة.  ألغراض ھذه السیاسة، یشمل مصطلح "المدرسة" المدارس وحرم المدرسة، والسفر من وإلى 

ة، والممتلكات المجاورة مباشرة ألرض المدرسة، أو األنشطة الفعالیات واألنشطة المدعومة من المدرس
والوظائف والبرامج التي ترعاھا المدرسة، سواًء كانت داخل أو خارج المدرسة (مثل الفعالیات االجتماعیة 

أو الرحالت أو الفعالیات الریاضیة أو الفعالیات والوظائف المماثلة التي ترعاھا المدرسة)، وفي موقف 
لمدرسیة أو في حافلة مدرسیة أو سیارة أخرى مملوكة أو مستأجرة أو مستخدمة من قبل المنطقة للحافلة ا

التعلیمیة أو المدرسة، في الطریق إلى أو من المدرسة أو من خالل استخدام التكنولوجیا أو جھاز إلكتروني 
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أو وظیفة أو برنامج ال  تملكھ أو تستأجره أو تستخدمھ المنطقة التعلیمیة أو المدرسة وفي موقع أو نشاط
یرتبط بالمدرسة أو من خالل استخدام التكنولوجیا أو جھاز إلكتروني ال تملكھ أو تستأجره أو تستخدمھ 

المنطقة التعلیمیة أو المدرسة، إذا كان الفعل یخلق بیئة معادیة في المدرسة للضحیة أو الشھود، أو ینتھك 
 بشكل كبیر عملیة التعلیم أو العملیة المنظمة للمدرسة. حقوق الضحیة أو الشھود في المدرسة أو یعطل

 
تأخذ مدارس كامبریدج العامة مزاعم التنّمر على محمل الجد وسوف تستجیب على الفور لشكاوى 

یُحظر االنتقام من أي شخص یبلغ عن التنّمر أو یقدم معلومات أثناء  ذلك،وادعاءات التنّمر.  باإلضافة إلى 
 أو التحقیق مع الشھود أو لدیھ معلومات موثوق بھا عن التنّمر.   التحقیق في التنّمر

 
إذا كان أي طالب(ة) أو آباء/ أولیاء األمر/ مقدمو الرعایة للطالب(ة) أو أحد الموظفین أو أحد أفراد 

المجتمع اآلخرین یعتقدون أن الطالب(ة) قد تعرض للتنّمر أو لالنتقام بسبب اإلبالغ عن التنّمر أو تقدیم 
معلومات أثناء التحقیق في التنّمر أو الشھادة أو الحصول على معلومات موثوق بھا حول التنّمر، ینبغي أن 

یوجھوا األمر إلى عنایة مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا حیث یداوم الطفل.  قد یتم ذلك شفھیاً أو 
أو االنتقام بسبب اإلبالغ عن التنّمر أو تقدیم  كتابیاً.  قد یتم تقدیم بالغات مجھولة عند اإلبالغ عن التنّمر و/

معلومات أثناء التحقیق في التنّمر أو الشھادة أو وجود معلومات موثوق بھا عن التنّمر، إلى مدیر المدرسة/ 
ما یلي؛ رغم ذلك، ال یجوز اتخاذ أي إجراء الحظة مدیر المدرسة العلیا حیث یداوم الطالب(ة).  یرجى م

 (ة) فقط على أساس تلقي بالغ مجھول.تأدیبي ضد الطالب
 

العاملین بالمدرسة (بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، المعلمین، واإلداریین،  جمیعیتم تدریب 
والمستشارین، والممرضات، والعاملین في الكافیتریا، والحراس، وسائقي الحافالت، والمدربین 

الدراسیة، أو موظفي الدعم أو المعاونین المدرسیین) على األنشطة اإلضافیة للمناھج  وموجھيالریاضیین، 
أساس سنوي فیما یتعلق بسیاسة مكافحة التنّمر وخطة التدخل والوقایة من التنّمر الخاصة بمدارس 

كامبریدج العامة.  تم تحدید واجبات ومسؤولیات الموظفین في خطة التدخل والوقایة من التنّمر في مدارس 
جمیع موظفي المدرسة أن  ومع ذلك، من المھم مالحظة .دلیل سیاسات الموظفیني كامبریدج العامة وف

مطالبون باإلبالغ على الفور عن أي حالة من حاالت التنّمر أو االنتقام التي یشھدونھا أو یصبحون على 
غ عن المدرسة / مدیر المدرسة العلیا أو من ینوب عن المدرسة، باستخدام استمارة اإلبال بھا، إلى مدیر

إن مطلب إبالغ مدیر المدرسة/ مدیر  .التنّمر (متاح على الموقع اإللكتروني للمنطقة التعلیمیة المدرسیة)
المدرسة العلیا أو من ینوب عنھ ال یحد من سلطة الموظف في االستجابة للحوادث السلوكیة أو التأدیبیة بما 

 ارة السلوك واالنضباط.  یتفق مع سیاسات وإجراءات المنطقة التعلیمیة المدرسیة إلد
 

 عند تلقي الشكوى، یقوم مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا على الفور بإخطار:
 

 اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة للھدف المزعوم •
اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة للمعتدي المزعوم أو المعتدي المزعوم نفسھ إذا كان أحد أعضاء  •

 یس بالمدرسةھیئة التدر
 مكتب السالمة واألمن •

 
 سیقوم مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا بإجراء تحقیق فوري في الشكوى التي تم استالمھا.

 
یجوز لمدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا القیام باستشارة موظف موارد المدرسة ولكن ال یجوز لھ 

 مزعوم.  مشاركة معلومات تحدید ھویة الھدف أو المعتدي ال
 

عند إخطار اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة للھدف والمعتدي، یجب على مدیر المدرسة/ مدیر 
المدرسة  العلیا االلتزام بمتطلبات السریة الخاصة بتعلیمات سجل الطالب في والیة ماساتشوستس، 

یمیة للعائالت وحمایة وتعلیمات القانون الفیدرالي للحقوق التعل )C.M.R. 23.00 603والقانون (
وبشكل  )C.M.R. 49.07 603، كما ھي موضحة في القانون ()C.F.R. Part 99 34الخصوصیة (
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أكثر تحدیًدا، ال یجوز لمدیر المدرسة أو مدیر المدرسة العلیا الكشف عن معلومات من سجل الطالب(ة) 
لم تكن المعلومات متعلقة بطفل لخاص بالھدف أو المعتدي لآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة ما 

الوالد(ة) / ولي(ة) األمر/ مقدم الرعایة نفسھ.  یجوز لمدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا اإلفصاح عن 
) دون C.M.R. 49.06 603تحدید واقعة التنّمر أو االنتقام إلى وكالة محلیة إلنفاذ القانون، وفقاً لقانون (

لیاء األمور/ مقدمي الرعایة للطالب(ة)، ولكن على مدیر المدرسة / مدیر موافقة الطالب(ة) أو اآلباء/ أو
المدرسة العلیا التواصل مع مسؤولي إنفاذ القانون بطریقة تحمي خصوصیة األھداف والشھود الطالب 

والمعتدین إلى الحد الممكن عملیاً في ظل الظروف السائدة.  باإلضافة إلى ذلك، إذا كان المعتدي عضًوا 
اقم المدرسة، فقد یتخذ مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا إجراًء تأدیبیًا مناسبًا، قد یصل إلى في ط

ویتضمن إنھاء الخدمة.  باإلضافة إلى ذلك، إذا ترائي لمدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا وجود تھدید 
مدیر المدرسة/ مدیر مباشر وخطیر على صحة أو سالمة الطالب(ة) أو غیره من األفراد، فقد یقوم 

المدرسة العلیا بالكشف عن معلومات سجل الطالب(ة) الخاصة بالھدف أو المعتدي لألطراف المناسبة 
باإلضافة إلى تطبیق القانون فیما یتعلق بحاالت الطوارئ المتعلقة بالصحة أو السالمة إذا كانت معرفة 

ه من األفراد على النحو المنصوص علیھ المعلومات ضروریة لحمایة صحة أو سالمة الطالب(ة) أو غیر
في   ).99.36)، و(C.F.R. 99.13(a)(10) 34)، والقانون (C.M.R. 23.07(4)(e) 603في القانون (

ھذه الحالة األخیرة، یقتصر الكشف على فترة الطوارئ ویجب على مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا 
/ مدیر المدرسة بتحدید وجود حالة طوارئ للصحة أو  توثیق المستند وكشف أسباب قیام مدیر المدرسة

 السالمة.
 

سیاسة عدم التمییز وحظر التحرش الجنسي سیقوم مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا بتقدیم نسخة من 
لجمیع األطراف بما  سیاسة مكافحة التنّمر في مدارس كامبریدج العامةو الخاصة بمدارس كامبریدج العامة

ص الذي یقدم الشكوى، والطالب(ة) الذي یمثل الھدف المزعوم، واآلباء/ أولیاء األمور/ في ذلك الشخ
مقدمي الرعایة للطالب(ة) الذي یمثل الھدف المزعوم، وللمعتدي المزعوم، واآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي 

 الرعایة للمعتدي المزعوم، إذا كان المعتدي المزعوم طالبًا (طالبة).
 

 شكاوىالتحقیق في ال
 
عندما تتلقى مدارس كامبریدج العامة شكوى ول التنّمر أو االنتقام بسبب اإلبالغ عن التنّمر، أو تقدیم معلومات 

أثناء التحقیق في التنّمر أو الشھادة أو الحصول على معلومات موثوقة عن التنّمر، ستحقق مدارس كامبریدج 
.  سیتم إجراء التحقیق بطریقة تحافظ على السریة إلى الحد العامة على الفور في االدعاء بطریقة عادلة وسریعة

الممكن عملیاً في ظل ھذه الظروف ولحمایة الشخص الذي یبلغ عن التنّمر أو االنتقام أو یوفر معلومات أثناء 
 التحقیق في التنّمر أو الشھود أو لدیھ معلومات موثوقة عن فعل التنّمر.

 
(ة) أو اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة أو الموظف أو أحد أفراد قد یشمل التحقیق مقابلة مع الطالب

المجتمع الذي قدم الشكوى أو الطالب(ة) الذي یدعي أنھ ضحیة التنّمر أو االنتقام أو الطالب(ة) (الطالب) أو أحد 
حوادث مزعومة أو التنّمر أو االنتقام أو الشھادة على أي  بارتكابالموظفین (الموظفین) الذي یزعم أنھ قام 

غیرھم من األفراد على النحو الذي تحدده إدارة المدارس. عند تحدید حدوث التنّمر أو االنتقام، یقوم مدیر 
المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أو من ینوب عنھ بإخطار اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة للھدف والمعتدي 

مي الرعایة للمعتدي، إذا كان المعتدي طالباً(ة)، بھذه الواقعة وإجراءات على الفور، واآلباء/ أولیاء األمور/ مقد
االستجابة لھا.  قد تكون ھناك ظروف یقوم فیھا مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أو من ینوب عنھ باالتصال 

لوالیة في القانون اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة قبل أي تحقیق.  سیكون اإلشعار متوافقًا مع لوائح ا
)603 C.M.R. 49.00 ( عند إخطار اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة للھدف والمعتدي، یجب على مدیر

االلتزام بمتطلبات السریة الخاصة بتعلیمات سجل الطالب في والیة  المدرسة العلیاالمدرسة/ مدیر 
انون الفیدرالي للحقوق التعلیمیة للعائالت )، وتعلیمات القC.M.R. 23.00 603ماساتشوستس، والقانون (

وبشكل   )C.M.R. 49.07 603، كما ھي موضحة في القانون ()C.F.R. Part 99 34وحمایة الخصوصیة (
أكثر تحدیًدا، ال یجوز لمدیر المدرسة أو مدیر المدرسة العلیا الكشف عن معلومات من سجل الطالب(ة) الخاص 

یاء األمور/ مقدمي الرعایة ما لم تكن المعلومات متعلقة بطفل الوالد(ة) / ولي(ة) بالھدف أو المعتدي لآلباء/ أول
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األمر/ مقدم الرعایة نفسھ.  یجوز لمدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا اإلفصاح عن تحدید واقعة التنّمر أو 
وافقة الطالب(ة) أو اآلباء/ ) دون مC.M.R. 49.06 603االنتقام إلى وكالة محلیة إلنفاذ القانون، وفقاً لقانون (

أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة للطالب(ة)، ولكن على مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا التواصل مع مسؤولي 
إنفاذ القانون بطریقة تحمي خصوصیة األھداف والشھود الطالب والمعتدین إلى الحد الممكن عملیاً وفقًا 

، إذا ترائي لمدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا وجود تھدید مباشر للظروف السائدة.  باإلضافة إلى ذلك
وخطیر على صحة أو سالمة الطالب(ة) أو غیره من األفراد، فقد یقوم مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا 
بالكشف عن معلومات سجل الطالب(ة) الخاصة بالھدف أو المعتدي لألطراف المناسبة باإلضافة إلى تطبیق 

انون فیما یتعلق بحاالت الطوارئ المتعلقة بالصحة أو السالمة إذا كانت معرفة المعلومات ضروریة لحمایة الق
 .C.MR 603(صحة أو سالمة الطالب(ة) أو غیره من األفراد على النحو المنصوص علیھ في القانون 

23.07(4)(e)) والقانون ،(34 C.F.R. 99.13(a)(10))ة األخیرة، یقتصر في ھذه الحال  .)99.36)، و
الكشف على فترة الطوارئ ویجب على مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا توثیق المستند وكشف أسباب قیام 
مدیر المدرسة / مدیر المدرسة بتحدید وجود حالة طوارئ للصحة أو السالمة.  باإلضافة إلى ذلك، وتمشیاً مع 

ور/ مقدمي الرعایة للھدف (األھداف) بنتائج التحقیق وأي قانون الوالیة، یجب إخطار اآلباء/ أولیاء األم
 إجراءات یتم اتخاذھا لمنع أي أعمال تنّمر أو انتقام أخرى إذا تقرر أن ذلك السلوك قد حدث بالفعل.

 
باإلضافة إلى ذلك، وتمشیاً مع قانون الوالیة وشروط مذكرة التفاھم بین مدارس كامبریدج العامة وإدارة 

یدج، إذا تقرر أن التنّمر أو االنتقام قد حدث، فإن مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا، بالتعاون الشرطة بكامبر
 یجب أن یقوم بما یلي مع مدیر السالمة واألمن،

 
موظف موارد المدرسة إذا كان مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا لدیھ أساس معقول لالعتقاد بأنھ  إخطار •

یة ضد المعتدي أو قرر وجود تھدید فوري وھام على صحة الطالب(ة) أو سالمتھ أو قد یتم توجیھ تھم جنائ
 صحة وسالمة أفراد آخرین

 الكتیباتخاذ اإلجراءات التأدیبیة المناسبة بما یتوافق مع ھذا  •
ر إخطار اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة للمعتدي (المعتدین) إذا كان المعتدي طالبًا (طالبة) أو أخطا •

 المعتدي نفسھ إذا كان أحد الموظفین
خطار اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة للھدف (األھداف)، وبقدر ما یتمشى مع القوانین واللوائح إ •

 الفیدرالیة والوالئیة، والقیام بإخطارھم باإلجراء المتخذ لمنع أي أعمال تنّمر أو انتقام أخرى.
 

نّمر أو االنتقام یشمل طالباً من أكثر من منطقة تعلیمیة مدرسیة واحدة، أو عالوة على ذلك، إذا كان حادث الت 
مدرسة مستقلة، أو مدرسة غیر حكومیة، أو مدرسة نھاریة خاصة معتمدة أو مدرسة داخلیة أو مدرسة تعاونیة 

یتماشى مع القانون  معتمدة، فیجب على المنطقة التعلیمیة أو المدرسة التي أُبلغت أوالً بالتنّمر أو االنتقام، بما
الفیدرالي وقانون الوالیة، القیام على الفور بإخطار المسؤول المناسب بالمنطقة التعلیمیة أو المدرسة األخرى 

 حتى یتمكن االثنان من اتخاذ اإلجراء المناسب.
 

رسة/ مدیر في أي وقت بعد تلقي بالغ عن التنّمر أو االنتقام، بما في ذلك بعد التحقیق، إذا وجد مدیر المد
المدرسة العلیا أو من ینوب عنھ أساًسا معقوًال لالعتقاد بأنھ قد یتم توجیھ تھم جنائیة ضد المعتدي، سیقوم مدیر 

المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا، باالشتراك مع مدیر السالمة واألمن، بإخطار سلطات إنفاذ القانون المحلیة.  
) وشروط مذكرة التفاھم بین مدارس C.M.R. 49.00 603ون (سیكون اإلشعار متوافقًا مع متطلبات القان

كامبریدج العامة وإدارة الشرطة بكامبریدج.  باإلضافة إلى ذلك، إذا وقعت حادثة التنّمر أو االنتقام على أرض 
عاًما ولم یعد مسجالً في منطقة تعلیمیة مدرسیة محلیة أو مدرسة  21المدرسة وشملت طالبًا سابقًا دون سن 

قلة أو مدرسة غیر حكومیة أو مدرسة خاصة أو مدرسة نھاریة خاصة معتمدة أو مدرسة داخلیة أو مدرسة مست
تعاونیة، یجب على المنطقة التعلیمیة أو المدرسة المطلعة على واقعة التنّمر أو االنتقام االتصال بسلطات إنفاذ 

ة. عند اتخاذ ھذا القرار، سوف یتشاور مدیر الفیدرالیة والوالئی حواللوائالقانون بطریقة تتفق مع القوانین 
المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا، بما یتماشى مع الخطة، مع سیاسات وإجراءات المنطقة التعلیمیة المعمول بھا 

وشروط مذكرة التفاھم بین مدارس كامبریدج العامة وإدارة الشرطة بكامبریدج، مع مسؤول الموارد بالمدرسة 
 المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أو من ینوب عنھ مناسبًا. لذین یعتبرھم مدیروغیره من األفراد ا
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 اإلجراء التأدیبي/ الردود على التنّمر

 
إن ھدف مدارس كامبریدج العامة فیما یتعلق باالنضباط ھو تھیئة جو یتعلم فیھ الطالب كیفیة إصالح األضرار 

ذى ببعضھم البعض.  إذا تم تحدید أن التنّمر أو سلوك غیر التي لحقت بالمجتمع بأسره عندما یلحق األفراد األ
مالئم آخر قد تم ارتكابھ، فإن مدارس كامبریدج العامة ستتخذ اإلجراءات المناسبة في ظل ھذه الظروف.  

ستعمل اإلجراءات التأدیبیة المتوازنة على موازنة الحاجة إلى المساءلة مع الحاجة إلى إصالح األضرار التي 
لمجتمع المدرسي، بینما یتم تعلیم السلوك المناسب أیًضا. باستخدام اإلطار التصالحي حسب االقتضاء، لحقت با

سیقوم مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أو من ینوب عنھم بتنفیذ االستراتیجیات المناسبة للحمایة من التنّمر 
أو االنتقام، أو الطالب(ة) الذي شھد واقعة التنّمر أو  أو االنتقام من الطالب(ة) الذي قام باإلبالغ ن واقعة التنّمر

االنتقام، أو الطالب(ة) یقدم معلومات أثناء التحقیق، أو الطالب(ة) الذي لدیھ معلومات موثوقة عن الفعل المبلغ 
 عنھ حول التنّمر أو االنتقام.

 
مدیر المدرسة العلیا أو من ینوب عنھ  قبل التحقیق الكامل في مزاعم التنّمر أو االنتقام، سیتخذ مدیر المدرسة/

خطوات لتقییم الحاجة الستعادة الشعور باألمان إلى الھدف المزعوم و/ أو حمایة الھدف المزعوم من الحوادث 
اإلضافیة المحتملة.  قد تشمل االستجابات لتعزیز السالمة، على سبیل المثال ال الحصر، وضع خطة أمان 

یبات الجلوس للھدف و/ أو المعتدي في الفصل أو في الغداء أو في الحافلة؛ شخصیة؛ والتحدید المسبق لترت
وتحدید الموظف الذي سیكون بمثابة "شخص آمن" للھدف؛ وتغییر جدول المعتدي وإمكانیة وصولھ للھدف.  

ق سیتخذ مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أو من ینوب عنھ خطوات إضافیة لتعزیز السالمة أثناء التحقی
 وبعده، حسب االقتضاء.

 
ھناك مجموعة من الخیارات لتدریس السلوك المناسب بما في ذلك: تقدیم جلسات فردیة لبناء المھارات؛ النمذجة 

واستخدام الممارسات التصالحیة؛ توفیر األنشطة التعلیمیة ذات الصلة للطالب األفراد أو مجموعات الطالب، 
لمدارس وغیرھم من موظفي المدارس المناسبین؛ تنفیذ مجموعة من بالتشاور مع الموجھین اإلرشادیین با

إجراءات الدعم السلوكي األكادیمي وغیر األكادیمي لمساعدة الطالب على فھم الطرق االجتماعیة لتحقیق 
أھدافھم؛ االجتماع مع اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة لحشد الدعم وتعزیز أنشطة منع التنّمر وبناء 

 ارات االجتماعیة في المنزل؛ اعتماد خطط سلوكیة لتشمل التركیز على تطویر مھارات اجتماعیة محددة.المھ
 

قد تشمل اإلجراءات الخاصة بالطالب الذین ثبت أنھم شاركوا في التنّمر مطالبة المعتدي بالعمل مع موظفي 
لتدخالت العالجیة األخرى للطالب(ة) المدرسة لتحسین السلوك؛ أو توصیة بتقدیم المشورة أو خدمات الدعم أو ا

وأفراد األسرة المناسبین للطالب(ة)؛ أو فرض عواقب تأدیبیة على الطالب(ة) قد تصل إلى وتتضمن تدخل 
، بما في ذلك التعلیق والطرد و/ أو تدخل الكتیبالمحكمة؛ أو االنضباط المرتبط بالمدرسة بما یتماشى مع ھذا 

 المحكمة.
 

طالب الذین ثبت تورطھم في واقعة التنّمر بالحظر المفروض على االنتقام وأن أي أعمال سیتم إبالغ جمیع ال
 انتقامیة ستؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأدیبیة.

 
عندما یتم تحدید أن سلوًكا غیر الئق قد حدث، فإن مدارس كامبریدج العامة ستعمل على الفور للقضاء على 

رورة، والتي قد تتراوح بین مطالبة الجاني بالعمل مع موظفي السلوك وستفرض إجراءات تصحیحیة عند الض
المدرسة على تحسین السلوك، والتوصیة بتوفیر االستشارة أو غیرھا من الخدمات العالجیة و/ أو اإلجراءات 

ون التأدیبیة عند االقتضاء، بما في ذلك التعلیق والطرد و/ أو تدخل المحكمة.  باإلضافة إلى ذلك، وتمشیاً مع قان
الوالیة، إذا تقرر أن التنّمر أو االنتقام قد حدث بالفعل، فإنھ یجب على مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا، 

) إخطار سلطات إنفاذ القانون المحلیة إذا كان مدیر 1باالشتراك مع مدیر السالمة واألمن، القیام بما یلي (
) اتخاذ اإلجراءات التأدیبیة 2تھم جنائیة ضد الجاني؛ ( المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا یعتقد أنھ یمكن توجیھ

) إخطار اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي 4) إبالغ اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة للجاني؛ (3المناسبة؛ (
نع أي الرعایة للضحیة، وإبالغھم بالقدر الذي یتمشى مع قانون الوالیات والقانون الفیدرالي، باإلجراء المتخذ لم
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أعمال تنّمر أو انتقام أخرى.  عالوة على ذلك، إذا تقرر أن طالبًا (طالبة) قد اتھم عن قصد اتھاًما كاذبًا بالتنّمر 
 .الكتیبأو االنتقام، فیجب أن یخضع الطالب(ة) لتأدیب یتوافق مع أحكام ھذا 

 
 
 
 

 تعزیز سالمة الھدف واآلخرین
 

ة) الھدف ضحیة التنًمر وتقییم احتیاجات الھدف من الحمایة، یجب عقد من أجل استعادة الشعور باألمان للطالب(
اجتماع مع الطالب(ة) واآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة، موظفي المدرسة المناسبین (أي مدیر المدرسة، 

سالمة و/ أو و/ أو مدیر المدرسة العلیا، و/ أو المدیر المساعد للمدرسة، و/ أو عمید الطالب، و/ أو أخصائي ال
موظف موارد المدرسة).  سیكون الغرض من ھذا االجتماع ھو مناقشة وضع خطة أمان للطالب(ة) وتنفیذھا، 
بما في ذلك الموظفین الذین قد یبلغھم الطالب(ة) إذا ظھرت أي شواغل. قد توصي مدارس كامبریدج العامة، 

لعالجیة األخرى للطالب(ة) وأفراد األسرة حسب االقتضاء، بتقدیم المشورة وخدمات الدعم أو التدخالت ا
 المناسبین للطالب(ة).

 
في غضون فترة زمنیة معقولة بعد تحدید اإلجراءات التصحیحیة و/ أو التأدیبیة وترتیبھا، سیتصل مدیر 

المدرسة/ دیر المدرسة العلیا أو من ینوب عنھ بالھدف لتحدید ما إذا كان ھناك تكرار للسلوك المحظور وما إذا 
كانت ھناك تدابیر داعمة إضافیة مطلوبة.  إذا كان األمر كذلك، فسوف یعمل مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة 

 العلیا أو من ینوب عنھ مع موظفي المدرسة المناسبین لتنفیذھا على الفور.
 

مر إذا كان ھناك أمر زجري مطبقاً، فسیتمثل أحد أغراض االجتماع في مراجعة اآلثار المترتبة على األ 
الزجري وإجراءات اإلبالغ في حالة حدوث أي انتھاك لألمر الزجري.  إذا كان األمر الزجري ضد طالب(ة) 

 آخر أو موظف آخر، فیجب عقد اجتماع منفصل مع ھذا الفرد لمراجعة األمر الزجري وآثاره وتوقعاتھ
 وعواقب انتھاك األمر.

 
 االتھامات الكاذبة/ االنتقام 

 
ا (طالبة) قد اتھم عن قصد اتھاًما كاذبًا بالتنّمر أو االنتقام، فیجب أن یخضع الطالب(ة) لتأدیب إذا تقرر أن طالبً 

 .الكتیبیتوافق مع أحكام ھذا 
 

 یجب أن یحصل جمیع الطالب على نفس الحمایة بغض النظر عن وضعھم بموجب القانون.
 

 مراجعة اإلجراءات المدرسیة
 

المزعوم للتنّمر و/ أو اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي  والھدفالتنّمر،  إذا كان الشخص الذي یقدم شكوى بشأن
الرعایة للھدف المزعوم للتنّمر، لم یستطیعوا حل شواغلھم بعد محاولة بنیة حسنة الستخدام الوسائل غیر 

ة إلى الرسمیة المفصلة أعاله بالتعاون مع مدیر المدرسة/ رئیس المدرسة العلیا، یجوز لھم تقدیم شكوى خطی
المدیر المراقب أو كبیر موظفي العملیات.  یجب أن تحدد الشكوى المكتوبة الشواغل وأن تتضمن بیانًا موجًزا 

 للوقائع واإلجراء المحدد المطلوب.  
 

) أیام من استالم الشكوى المكتوبة، سیقوم المدیر المراقب أو من ینوب عنھ بإرسال إشعار 7في غضون سبعة (
االجتماع لمناقشة الشواغل.  بعد االجتماع، یحدد المدیر المراقب أو من ینوب عنھ ما إذا یحدد تاریخ ووقت 

كانت واقعة التنّمر أو أي سلوك غیر الئق قد حدثت بالفعل، وما ھو التخفیف المناسب الذي تم اتخاذه حتى 
إلى تدابیر داعمة إضافیة.  اآلن، للتأكد من توقف التنّمر أو أي سلوك غیر الئق آخر وما إذا كانت ھناك حاجة 
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سیتم إصدار خطاب یتناول ھذه األمور وأي إجراءات إضافیة ستتخذھا المنطقة التعلیمیة لمعالجة الشواغل التي 
 ) أیام من االجتماع.5أثیرت خالل خمسة (

 
مور/ مقدمي إذا كان الشخص الذي یقدم شكوى بشأن التنّمر، والھدف المزعوم للتنّمر و/ أو اآلباء/ أولیاء األ  

الرعایة للھدف المزعوم للتنّمر، ال یزالوا غیر قادرین على حل مشكالتھم وشواغلھم بعد االجتماع مع المدیر 
المراقب أو من ینوب عنھ، قد یتم تقدیم طلب للمراجعة من قبل لجنة المدارس.  یجوز للجنة المدارس، حسب 

لنتائج والتوصیات على مستوى المدرسة وكذلك نتائج تقدیرھا، سماع شھود، وتلقي أدلة إضافیة، ومراجعة ا
) أیام من إجراء 5وتوصیة اجتماع المراجعة مع المدیر المراقب أو من ینوب عنھ.  في غضون خمسة (

المراجعة، تصدر لجنة المدارس قراًرا مكتوبًا یؤكد أو ینقض أو یعدل بطریقة أو بأخرى نتائج وتوصیات 
المدرسیة معالجة اإلجراءات اإلضافیة، إن وجدت، التي ستتخذھا المنطقة التعلیمیة  المدیر المراقب، بما في ذلك

 الشواغل التي أثیرت. لمعالجة
 

ً  ھناك  عملیات أخرى للشكاوى متاحة أیضا
 

تجدر اإلشارة أیًضا إلى أن أحكام ھذه اإلجراءات الموضحة أعاله في ھذا القسم، وفي سیاسة مكافحة التنّمر 
لوقایة من التنّمر الخاصة بمدارس كامبریدج العامة، ال تمنع الطالب(ة) من استخدام عملیة تقدیم وخطة التدخل ل

الشكاوى المنصوص علیھا في "سیاسة منع التمییز وحظر التحرش الجنسي" لمدارس كامبریدج العامة، لطلب 
العرق أو اللون أو األصل  حل أي شكاوى تتعلق بالتمییز أو المضایقة تستند إلى خاصیة یحمیھا القانون مثل

القومي أو الخلفیة اإلثنیة أو النسب أو الدین أو العمر أو اإلعاقة أو المعلومات الوراثیة أو وضعیة المحاربین 
القدماء أو الحالة االجتماعیة أو الجنس أو النوع االجتماعي أو الھویة الجنسیة أو المیول الجنسیة أو الحمل أو 

مل. تجدر اإلشارة أیًضا إلى أن أحكام ھذا القسم ال تمنع الطالب(ة) من استخدام عملیة الظروف ذات الصلة بالح
لطلب حل أي شكاوى تتعلق بحرمان  الكتیبمن ھذا  0.23تقدیم الشكاوى المنصوص علیھا في القسم 

 .الكتیبالطالب(ة) من الحقوق المنصوص علیھا في ھذا 
 

 العالقة بالقوانین األخرى
 

انین واللوائح الفیدرالیة وتلك الخاصة بالوالیة، وسیاسات المنطقة التعلیمیة المدرسیة، ال یجوز تمشیا مع القو
التمییز ضد أي شخص في القبول في مدرسة عامة في أي مدینة أو بلدة أو في الحصول على مزایا وامتیاز 

ي أو الخلفیة اإلثنیة أو النسب ودورات دراسیة بھذه المدرسة العامة على أساس العرق أو اللون أو األصل القوم
أو الدین أو العمر أو اإلعاقة أو المعلومات الوراثیة أو وضعیة المحاربین القدماء أو الحالة االجتماعیة أو 

الجنس أو النوع االجتماعي أو الھویة الجنسیة أو المیول الجنسیة أو الحمل أو الظروف ذات الصلة بالحمل. ال 
سیاسة مكافحة التنّمر وخطة التدخل للوقایة من التنّمر الخاصة بمدارس كامبریدج  یوجد في ھذا القسم أو في

العامة ما یمنع مدرسة أو منطقة تعلیمیة مدرسیة من اتخاذ إجراءات لتصحیح التمییز أو المضایقة بناًء على 
نون الفیدرالي أو عضویة أي شخص في فئة محمیة قانونًا بموجب القوانین المحلیة أو قانون الوالیة أو القا

سیاسات المنطقة التعلیمیة المدرسیة.  باإلضافة إلى ذلك، ال یوجد أي شيء في ھذا القسم أو في سیاسة مكافحة 
التنّمر وخطة التدخل للوقایة من التنّمر الخاصة بمدارس كامبریدج العامة مصمم أو یھدف إلى الحد من سلطة 

) 37H() والقسمان M.G.L.c. 71اءات تأدیبیة بموجب القانون (المدرسة أو المنطقة التعلیمیة التخاذ إجر
، والقوانین األخرى المعمول بھا، أو سیاسات المدرسة أو المنطقة التعلیمیة المحلیة في الرد على )37H 1/2و(

السلوك العنیف أو الضار أو التخریبي، بصرف النظر عما إذا كان ھذا القسم أو سیاسة مكافحة التنّمر و/ أو 
 خطة التدخل للوقایة من التنّمر الخاصة بمدارس كامبریدج تغطي ھذا السلوك.

 
 عنف المواعدة بین المراھقینالسیاسة ضد    13.5

 
تلتزم مدارس كامبریدج العامة بتوفیر بیئة تعلیمیة ال یتم فیھا التسامح مع عنف المواعدة.  تمشیا مع ھذه 

بیئة خالیة من عنف المواعدة.  وفقًا لذلك، تسعى مدارس الفلسفة، تلتزم مدارس كامبریدج العامة بتعزیز 
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كامبریدج العامة إلى زیادة الوعي بعنف المواعدة بین المراھقین والمساعدة في االستجابة الحتیاجات 
 الضحایا واألطفال الذین شھدوا مثل ھذا العنف.

 
عنف ولن یتم التسامح مع الذي یحدث في أي مكان ھو غیر قانوني  عنف المواعدة بین المراھقینإن  

الذي یحدث في أي بیئة مدرسیة.  عالوة على ذلك، لن یتم التسامح مع االنتقام من  المواعدة بین المراھقین
.  عنف المواعدة بین المراھقینأو تعاون في تحقیق الخاص ب عنف المواعدة بین المراھقینفرد اشتكى من 

عنف المواعدة السرعة للشكاوى والبالغات المتعلقة بسوف تستجیب مدارس كامبریدج العامة على وجھ 
أو االنتقام، وسیتم اتخاذ اإلجراءات التصحیحیة عند الضرورة، بما في ذلك اإلجراءات  بین المراھقین

 التأدیبیة عند االقتضاء.
 

العنف المنزلي ھو نمط من السلوك القسري یحاول فیھ أحد الشركاء  العنف المنزلي/ العنف الشخصي: 
السیطرة على الشریك اآلخر من خالل التھدید أو االستخدام الفعلي للتكتیكات، والتي قد تشمل أیًا أو كًال 

مما یلي: اإلساءة البدنیة أو الجنسیة أو اللفظیة أو المالیة أو النفسیة و/ أو من خالل االستخدام التكنولوجیا 
 (أي التنّمر اإللكتروني).

 
یع المجتمعات في مختلف أنحاء البالد، بغض النظر عن المجموعة اإلثنیة أو یؤثر العنف المنزلي على جم 

الثقافة أو الخلفیة العرقیة. یتعرض األشخاص من جمیع األعمار، ومستویات الدخل، والعقائد، والتوجھات 
 الجنسیة، والنوع االجتماعي، ومستویات التعلیم للعنف العائلي.

 
المواعدة (أو استغالل العالقة) ھو نمط من سلوك التحكم الزائد الذي عنف  :عنف المواعدة بین المراھقین

یستخدمھ شخص ضد صدیقتھ أو صدیقھا. یمكن أن یتخذ عنف المواعدة عدة أشكال، بما في ذلك اإلیذاء 
العقلي/ العاطفي، واإلیذاء البدني، واالعتداء الجنسي و/ أو من خالل استخدام التكنولوجیا (أي التنّمر 

روني). قد یواجھ شخص ما عنف المواعدة حتى لو لم یكن ھناك أي إیذاء جسدي. یمكن أن یحدث اإللكت
 في كل المواقف التي تتضمن المواعدة العارضة والعالقات الجادة، والعالقات طویلة األجل.

 
یمكن أن تؤثر مشاھدة العنف على كل جانب من جوانب حیاة  الطفل الذي شھد/ تعرض للعنف المنزلي:

لطفل ونموه وتطوره. یمكن أن یشمل التعرض رؤیة أو سماع اإلساءة، واكتشاف آثار اإلساءة (إصابات ا
الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدمي الرعایة أو رؤیة األثاث المكسور، وما إلى ذلك) و/ أو التعرض لإلصابة/ 

 عسفي.األذى دفاًعا عن الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدمي الرعایة ضد السلوك الت
 

العنف األسري ھو تعریف أوسع، یشمل إساءة معاملة األطفال، وإساءة معاملة المسنین،  العنف األسري: 
 وغیرھا من أعمال العنف بین أفراد األسرة.

 
ھي مصطلحات قابلة للتبدیل لإلشارة إلى الشخص الذي أصیب أو تعرض  الضحیة/ الناجي/ المضروب:

 اء كان ھناك ضرر مادي فعلي أم ال.لإلیذاء أو التھدید بالضرر، سو
 

ھي مصطلحات قابلة للتبدیل لإلشارة إلى الشخص الذي یتسبب في سوء  المعتدي/ الجاني/ الضارب:
 المعاملة والتسبب في ضرر، سواء كان ھناك ضرر مادي فعلي أم ال.

 
المحظور بموجب  باإلضافة إلى ذلك، قد یشكل ھذا السلوك أیًضا مضایقة، أو شكل من أشكال التمییز،

القانون الفیدرالي وقانون الوالیة؛ و/ أو قد یشكل ھذا السلوك تنّمراً، بما في ذلك على سبیل المثال ال 
الحصر، التنّمر اإللكتروني، وھو أمر محظور بموجب قانون الوالیة.  ھذا السلوك محظور أیضاً بموجب 

ج العامة، وسیاسة مناھضة العنف في مدارس سیاسة منع التمییز وحظر التحرش الجنسي لمدارس كامبرید
 كامبریدج العامة، وسیاسة مكافحة التنّمر في مدارس كامبریدج العامة.
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التصرف بغیرة شدیدة إذا كان شریك الطالب(ة) یتحدث إلى  عالمات السلوك التعسفي تشمل ما یلي:
ل غیر متناسب، والتھدید اآلخرین، ومحاول إمالء ما یجب على اآلخر فعلھ، وإثارة الخالفات بشك

باستمرار باالنفصال، وفقدان األعصاب لفظیًا، وإلقاء اللوم على اآلخر فیما یتعلق بمشاكلھ، واإلیذاء 
 .الجسدي والعاطفي للشریك أو أعمال التنّمر اإللكتروني

 
ئًما من إلغاء الخطط باستمرار ألسباب ال تبدو صحیحة، والقلق دا :تشمل ما یلي عالمات الوقوع كضحیة

غضب الشریك، والتخلي عن أشیاء مھمة للفرد، وظھور عالمات اإلیذاء البدني، مثل الكدمات أو الجروح، 
أو التعرض للضغط لممارسة الجنس أو الشعور بمجرد أن الشخص دمیة جنسیة، وجود شریك یریدھم أن 

أو التعرض للتنّمر یكونوا متاحین طوال الوقت، وأن یصبحوا معزولین عن العائلة أو األصدقاء 
 اإللكتروني.

 
 عنف المواعدة بین المراھقینإجراءات اإلبالغ عن 

 
، أو یعتقد أنھ في خطر من عنف المواعدة بین المراھقینیجوز للطالب(ة) الذي یعتقد أنھ وقع ضحیة ل

ن األمر ، أو لدیھ أمر زجري ضد أي فرد، القیام باإلبالغ ععنف المواعدة بین المراھقینالوقوع كضحیة ل
) 3) المدیر المساعد، أو (2) مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا، أو (1إلى أي من األفراد التالیین: (

 ) ممرضة المدرسة.5) المعلم أو (4العمید، أو (
 

 یجب على الشخص الذي یتلقى البالغ إخطار مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا على الفور.  
 

حدث في حرم  عنف المواعدة بین المراھقینب على أي موظف یشھد واقعة باإلضافة إلى ذلك، یج
 المدرسة أو في فاعلیة متعلقة بالمدرسة، أن یخطر مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا على الفور.

 
) إبالغ اآلباء/ أولیاء األمور/ 1یجب على مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا القیام بما یلي على الفور: (

 ) إخطار مكتب السالمة واألمن.  2مقدمي الرعایة للضحیة، و(
 
یجب على مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أیًضا إحالة الطالب(ة) و/ أو اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي 
الرعایة للطالب(ة) إلى سیاسة منع التمییز وحظر التحرش الجنسي لمدارس كامبریدج العامة التي تتناول 

ت الحل غیر الرسمي وتقدیم الشكاوى الرسمیة وسیاسة مكافحة التنّمر في مدارس كامبریدج العامة إجراءا
 وتقدیم نسخ منھا عند الطلب.

 
، سواء وقع الحادث خارج حرم المدرسة عنف المواعدة بین المراھقینعند تلقي تقریر عن حادث یتعلق ب

رسة أو في فاعلیة متعلقة بالمدرسة، أو انتھاك أو وقع في حرم المدرسة أو في الطریق إلى أو من المد
ألمر زجري داخل حرم المدرسة، أو في الطریق من وإلى المدرسة أو في فاعلیة متعلقة بالمدرسة، ستقوم 
مدارس كامبریدج العامة على الفور بإخطار السلطات المختصة بالحادث المزعوم.  سیتم اإلبالغ عن أي 

 في ظل ھذه الظروف. إلى الحد الممكن عملیاً حافظ على السریة حادث من ھذا القبیل بطریقة ت
 

عنف المواعدة بین من المھم أن تأخذ معلومات الطرف الثالث على محمل الجد عندما یتعلق األمر ب
. یوصى بأن یقوم أحد أعضاء فریق العمل المدربین تدریباً مناسباً باالتصال بالطالب(ة) لمناقشة المراھقین

شواغل المحتملة. إذا تم اإلقرار باإلساءة، فیجب وضع "خطة أمان"، باإلضافة إلى التوصیة ما سمعھ وال
وتبادل اإلحاالت للحصول على المشورة ومجموعات الدعم والحصول على المساعدة من الشرطة/ 

 المحكمة.
 

انونیة المتعلقة باإلضافة إلى ذلك، یجب أن یتذكر موظفو المدرسة االلتزام بجمیع التزامات اإلبالغ الق 
) باتباع إرشادات 51A). ینبغي تقدیم شكاوى (51Aباإلساءة واإلھمال المشتبھ بھم (استمارة اإلبالغ 

اإلبالغ عن إساءة معاملة األطفال وإھمالھم في مدارس كامبریدج العامة، بما في ذلك إخطار مدیر 
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.  عالوة على ذلك، یجب أن یتذكر موظفو المدرسة / مدیر المدرسة العلیا باإلساءة واإلھمال المشتبھ بھم
المدرسة إبالغ الشرطة بجمیع الجرائم.  یجب على الموظفین إخطار مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا، 
والذي سیقوم بدوره بإبالغ مدیر السالمة واألمن، والذي سیقوم بتنسیق إبالغ الشرطة.  سیتم اإلبالغ عن 

 تحافظ على السریة إلى الحد الممكن عملیاً في ظل ھذه الظروف. أي حادث من ھذا القبیل بطریقة
 

 
 اإلجراءات المتبعة عند تزوید المدرسة بنسخة من أمر زجري

 
عندما یكون لدى الطالب(ة) أمراً زجریاً ضد أي فرد ویقدم نسخة من األمر إلى المدرسة، یجب على مدیر  

موظف أو مع الطالب(ة) واآلباء/ اولیاء األمور/ مقدمي المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا عقد اجتماع مع ال
 الرعایة للطالب(ة) لمراجعة األمر الزجري وآثاره.

 
یجب وضع "خطة سالمة" لتلبیة احتیاجات الضحیة وشواغلھا، بما في ذلك الموظفون الذین قد یبلغھم  

د الطالب(ة) أو الموظف الطالب(ة) عن حدوث أي شواغل أو حدوث أي انتھاك لألمر الزجري أثناء وجو
في حرم المدرسة أو في فاعلیة ذات صلة بالمدرسة.  إذا كان األمر الزجري ضد عضو آخر في المجتمع 

المدرسي، فیجب عقد اجتماع منفصل مع ھذا الفرد لمراجعة األمر الزجري وآثاره وتوقعاتھ وعواقب 
لسریة إلى الحد الممكن عملیاً في ظل ھذه انتھاك األمر.  سیتم وضع "خطة السالمة" بطریقة تحافظ على ا

 الظروف.
 

 اإلجراء التأدیبي
 
إذا تقرر أن سلوًكا غیر الئق قد ارتكب، فإن مدارس كامبریدج العامة ستتخذ اإلجراءات التي تراھا مناسبة 

من  في ظل ھذه الظروف.  قد یتراوح ھذا اإلجراء بین االستشارة و/ أو التأدیب وحتى التوقیف أو اإلبعاد
 المدرسة.  

 
 العالجات األخرى

التي حدثت في حرم المدرسة أو في الطریق  عنف المواعدة بین المراھقینباإلضافة إلى اإلبالغ عن حادثة 
إلى أو من المدرسة أو في فاعلیة متعلقة بالمدرسة وفقًا لإلجراءات المذكورة أعاله، فإن الطالب الذین 

من أو إلى  في حرم المدرسة، في الطریق اعدة بین المراھقینعنف المویعتقدون أنھم وقعوا ضحیة ل
المدرسة، أو في فاعلیة متعلقة بالمدرسة، یمكنھم أیضاً تقدیم شكوى من المضایقة و/ أو التنّمر وفقًا 

لإلجراءات المنصوص علیھا في سیاسة منع التمییز وحظر التحرش الجنسي لمدارس كامبریدج العامة و/ 
التنّمر في مدارس كامبریدج العامة.  عالوة على ذلك، یمكن للطالب الذین یعتقدون أنھم أو سیاسة مكافحة 

التي وقعت خارج حرم المدرسة و/ أو خارج ساعات الدراسة،  عنف المواعدة بین المراھقینوقعوا ضحیة ل
 القیام بإبالغ الشرطة بالحادث المزعوم.

السعي للحصول على أمر زجري لحمایة الشخص من یمكن للطالب الذین یعتقدون أنھم في خطر أیًضا  
األلم البدني أو اإلصابة أو التھدید باأللم أو اإلصابة عن طریق تقدیم طلب للحصول على أمر زجري في 

 المحكمة المحلیة.

 حریة التعبیر 0.6
 

بیئة المدارس.  یجب أن یتمتع الطالب بحقوق دستوریة معینة على النحو الذي تحدده المحاكم إلعدادات    1.6 
یكون للطالب الحق في التعبیر عن أنفسھم من خالل التحدث أو الكتابة أو ارتداء أو عرض الرموز مثل 

األزرار والشارات والرسوم البارزة وأشرطة األذرع أو من خالل أي وسیلة أو شكل من أشكال التعبیر.  
نظیم أسالیب التعبیر إذا كان ھناك أساس یجوز لمدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أو من ینوب عنھ ت
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واقعي جوھري لالعتقاد بأن شكالً معینًا من أشكال التعبیر سوف یتسبب في أو تسبب في اضطراب وشیك 
وواسع النطاق لألنشطة المدرسیة (على سبیل المثال، تعبیر فاحش أو بزيء أو تشھیري؛ یدعم العنصریة، 

 لى خرق القواعد المدرسیة الصحیحة، وما إلى ذلك).أو إباحي، أو یحرض اآلخرین عن عمد ع
 

یكون للطالب الحق في توزیع وتملك أي شكل من أشكال األدبیات على أرض المدرسة وفي المباني  2.6
المدرسیة، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، الصحف والمجالت والمنشورات والنشرات؛ فیما عدا 

ر المدرسة العلیا أو من ینوب عنھم حظر توزیع عدد محدد من منشورات أنھ یجوز لمدیر المدرسة/ مدی
معینة في المباني المدرسیة إذا كان ھناك أساس واقعي جوھري لالعتقاد بأن امتالكھا أو توزیعھا سیتسبب 

في أو یتسبب في اضطراب كبیر في األنشطة المدرسیة (على سبیل المثال، یدعم العنصریة، یدعم 
 القانونیة، یعزز تعاطي المخدرات، وما إلى ذلك).األنشطة غیر 

 
سیتطلب مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أو أي معلم أو مسؤول مدرسي أو موظف مدرسي تقدیم  3.6

األدبیات، بما في ذلك المنشورات التي ترعاھا المدرسة، للموافقة علیھا أو اعتمادھا قبل التوزیع.  یتوقع 
وعات الطالبیة لقواعد الصحافة المسؤولة.  وھذا یعني أن تصریحات التشھیر؛ أن تمتثل جمیع المطب

الم البذيء؛ والتشھیر باألشخاص؛ والبیانات الكاذبة؛ والمواد كواالتھامات والتھم التي ال أساس لھا؛ وال
إلثني أو التي تشجع التحیز أو التحرش أو التمییز على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو األصل ا
األصل أو الدین أو العمر أو اإلعاقة أو المعلومات الوراثیة أو وضع المحاربین القدماء أو الحالة 

االجتماعیة أو الجنس أو النوع أو الھویة الجنسیة أو المیل الجنسي أو الحمل أو الحالة المتعلقة بالحمل؛ 
ح المدرسیة؛ أو المواد المصممة لتعطیل العملیة والكراھیة؛ والعنف؛ التي تؤدي إلى انتھاك القوانین واللوائ

 التعلیمیة، لن یسمح بھا.
 

ال یجوز تفسیر أي تعبیر بأي شكل من األشكال یقوم بھ الطالب لممارسة حقوق التعبیر على أنھ بیان 
تم للسیاسة المدرسیة الرسمیة.  سیتطلب مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا عدم توزیع أي أدبیات ما لم ی

تقدیم نسخة منھا إلى مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أو من ینوب عنھ في الوقت الذي یبدأ فیھ 
 التوزیع.

 
من قبل مدیر المدرسة/  دون سبب معقولقد یتم تنظیم الوقت والمكان وطریقة توزیع الطالب لألدبیات  4.6

 مدیر المدرسة العلیا بشرط أن تكون ھذه التنظیمات:
 

 تطبیقھا بشكل موحد على جمیع أشكال األدبیات؛یتم  أ.
 

ال تحظر التوزیع في أوقات أو أماكن سواء داخل مبنى المدرسة أو خارجھ وال یوجد أساس  ب.
 واقعي الستنتاج حدوث أي تداخل بینھا؛

 
 محددة لألماكن واألوقات التي یحظر فیھا التوزیع؛ و ج.

 
 أدبیات یتم توزیعھا وفقًا للقواعد.ال تمنع حق أي شخص في قبول أو رفض أي  د.

 
ال یجوز إجبار أي طالب(ة) على تحیة العلم أو االنضمام إلى تالوة "تعھد الوالء".  الطالب(ة) الذي یختار  5.6

 عدم المشاركة یجب أن یبقى صامتاً باحترام.
 

مدیر المدرسة العلیا  /لن یُسمح بأي الفتات أو نشرات أو منشورات دون موافقة مسبقة من مدیر المدرسة 6.6
  أو من ینوب عنھ.

 
یجب أن یكون سببًا  الكتیبأي انتھاك من جانب أي شخص ألي من الحقوق المنصوص علیھا في ھذا    7.6

 .الكتیبمن ھذا  0.23لالستئناف وفقًا ألحكام القسم 
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 حریة التجمع     0.7
 

یكون للطالب الحق في التجمع بحریة وسلمیة   یتمتع الطالب بالحق الدستوري الكامل في حریة التجمع. 1.7
في حرم المدرسة للتعبیر عن آرائھم ووجھات نظرھم.  یجب أن یتم أي تجمیع مخطط من قِبل الطالب في 

وقت ومكان یتم اعتمادھما مسبقًا من قِبل مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أو مساعد مدیر المدرسة، 
 معقول.غیر كل وال یتم حجب ھذه الموافقة بش

 
یمكن للطالب دعوة وسماع المتحدثین الخارجیین في منشآت المدرسة.  قد یقوم مسؤولو المدرسة بتنظیم  2.7

وقت ومكان الخطب بشكل معقول وقد یحتاجون إلى إشعار مسبق لتجنب التضارب وضمان الحمایة 
ن الخارجیین إلى مدیر المدرسة/ مدیر المناسبة لمجتمع المدرسة.  یتعین على الطالب تقدیم أسماء المتحدثی

المدرسة العلیا أو مساعد المدیر للموافقة المسبقة.  یجب على مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أو 
مساعد مدیر المدرسة الموافقة على متحدث خارجي ما لم یكن ھناك أساس واقعي حقیقي لالعتقاد بأن 

 نشطة المدرسة.المتحدث سوف یتسبب في اضطراب كبیر في أ
 

یجب أن یكون سببًا  الكتیبأي انتھاك من جانب أي شخص ألي من الحقوق المنصوص علیھا في ھذا    3.7
 .الكتیبمن ھذا  0.23لالستئناف وفقًا ألحكام القسم 

 

 استخدام مرافق المدرسة      0.8
 

یر تمییزي لجمیع الطالب یجب على مسؤولي المدرسة إتاحة المرافق المدرسیة على أساس معقول وغ  1.8
لحضور االجتماعات والتجمعات وإعداد المنشورات، لتمكین الطالب من ممارسة الحقوق المنصوص 

قد یطلب مسؤولو المدرسة من الطالب الذین یستخدمون ھذه المرافق تعویض   .الكتیبعلیھا في ھذا 
التكالیف األخرى أو األضرار المتكبدة المدرسة عن التكالیف المعقولة للمواد المستخدمة من قبل الطالب و

 من خالل استخدام ھذه المرافق التي ال تتحملھا المدرسة.
 

یجب أن یكون سببًا  الكتیبأي انتھاك من جانب أي شخص ألي من الحقوق المنصوص علیھا في ھذا 
 .الكتیبمن ھذا  0.23لالستئناف وفقًا ألحكام القسم 

 

 الزي المدرسي 0.9
 

المالبس وفقًا لقواعد الزي المدرسي ھذه بطریقة تتوافق مع ھویتھم الجنسیة.  یجب  ارتداءللطالب یُسمح     1.9
أن یكون للطالب الحق في التعبیر عن أنفسھم من خالل أسلوب اللبس وتسریحة الشعر التي یختارونھا 

معاییر المعقولة بشرط أن یفي الطالب بمسؤولیتھم المتعلقة بالمالبس والھندام بطریقة تتوافق مع ال
والمقبولة للصحة والسالمة والنظافة، ولن تتسبب في أي تشویش على العملیة التعلیمیة، ولیست مسیئة و/ 

أو ال تعرض صحة الطالب(ة) أو غیره للخطر أو تؤثر على سالمتھ ورفاھیتھ.  یتعین تغطیة األقدام 
 األحذیة) في جمیع األوقات. ارتداء(

 
ارتداء المالبس أو المجوھرات و / أو الملحقات التي تحمل شعارات أو تعلیقات أو  یحظر على الطالب   2.9

تصمیمات فاحشة أو بذیئة أو مبتذلة؛ یتم توجیھھا نحو أو تھدف إلى اإلضرار أو المضایقة أو التھدید أو 
ومي أو الترھیب أو اإلساءة للمجموعات الفردیة أو األفراد على أساس العرق أو اللون أو األصل الق

العرقي أو السلف أو الدین أو العمر أو اإلعاقة أو المعلومات الوراثیة أو وضعیة المحاربین القدماء األصل 
أو الحالة الزواجیة أو الجنس أو النوع أو الھویة الجنسیة أو المیل الجنسي أو الحمل أو الحالة المتعلقة 

 مخدرات غیر المشروعة.بالحمل؛ و/ أو اإلعالن عن المشروبات الكحولیة ومنتجات التبغ أو ال
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ال یجوز للطالب الحضور إلى المدرسة بدون قمیص، أو بدون بنطلون، أو بدون حذاء.  یجب على جمیع    3.9
للطالب أو الموظفین تتعلق بمالبسھم  انتقاداتالطالب الذین یرتدون مالبس وفقًا لھذه السیاسة أال یواجھوا 

ع جسمھم أو عرقھم أو لونھم أو أصلھم القومي أو خلفیتھم بغض النظر عن كیفیة مالئمة مالبسھم مع نو
اإلثنیة أو أصلھم أو دینھم أو سنھم أو إعاقتھم أو معلوماتھم الوراثیة، أو وضعیة المحاربین القدماء الخاصة 

بھم ، أو حالتھم االجتماعیة، أو جنسھم، أو نوعھم، أو ھویتھم الجنسیة، میولھم الجنسیة، أو حملھم، أو 
 ة المتعلقة بحملھم.الحال

 
سیتم إخطار اآلباء/ أولیاء األمر/ مقدمي الرعایة إذا وصل الطالب(ة) إلى المدرسة مرتدیاً مالبس غیر     4.9 

مناسبة للمدرسة، وسیتم تزوید الطالب(ة) بمالبس مناسبة تصدرھا المدرسة الرتدائھا (مثل قمیص من 
خالل الیوم المدرسي، وقد یُطلب منھ قلب المالبس من النوع الثقیل أو تي شیرت من المتجر المدرسي) 

الداخل للخارج أو إرسالھ إلى المنزل لتغییر مالبسھ أو استعارة مالبس من زمیل/ صدیق في الفصل 
 الدراسي الرتدائھا خالل الیوم الدراسي.

 
یة أو نظارات السالمة أو یتوقع من الطالب اتباع جمیع قواعد المدرسة فیما یتعلق بارتداء أي مالبس واق    5.9

 غیرھا من معدات الحمایة أو السالمة التي قد تكون مطلوبة للمشاركة في البرامج المتخصصة.
 

ینبغي تسھیل المحادثات المتعلقة بمالبس الطالب حیث یكون لكل من الطرفین صوت متساٍو.  یجب أال    6.9
 ن.تحدث ھذه المحادثات أمام الفصل أو أمام الطالب اآلخری

 
یجب أن یقوم المدیر المراقب بتوجیھ مدیري المدارس/ مدیري المدارس العلیا لتدریب الموظفین على ھذه    7.9

یجب أن یدیر مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة أي  السیاسة لضمان التطبیق العادل والمتسق لھذه السیاسة.  
 .الكتیبام الساریة في ھذا إجراء تأدیبي یتم فرضھ بسبب انتھاك ھذه السیاسة وفقًا لألحك

 
یجب أن یكون سببًا  الكتیبأي انتھاك من جانب أي شخص ألي من الحقوق المنصوص علیھا في ھذا    8.9

 .الكتیبلالستئناف وفقًا ألحكام القسم المختص من ھذا 
 

 حریة الدین     0.10
 

 لنشاط الدیني.یكون للطالب الحق في رفض المشاركة أو حضور أي شكل من أشكال ا   1.10
 

التي قد تتعلق بالمواضیع الدینیة أو أداء  ال یوجد في ھذه القواعد ما یُفسر على أنھ یحظر أو یثبط النقاشات  2.10
 كجزء من المناھج المدرسیة العادیة، بشرط أن یكون ألي طالب(ة) الموسیقى الدینیة

 یعترض حق رفض المشاركة.
 

 زواج وحمل الطالب    0.11
 

ب تشجیع الطالب الحوامل أو اآلباء أو المتزوجین على االستمرار في المدرسة.  ویسمح لھؤالء یج 1.11
الطالب بالبقاء في فصولھم األكادیمیة العادیة والمشاركة في األنشطة اإلضافیة للمنھج الدراسي مع 

إلى نفس صفوفھم الطالب اآلخرین.  باإلضافة إلى ذلك، یُسمح للطالب الحوامل، بعد الوالدة، بالعودة 
األكادیمیة وأنشطتھم اإلضافیة للمنھج الدراسي كما كان الحال قبل الوالدة.  ال یُمنع أي طالبة حامل أو 

والد(ة) أو متزوج(ة) من الحصول على تعلیم في الفصول الدراسیة أو األنشطة اإلضافیة للمنھج الدراسي، 
 یقة أخرى بسبب الزواج أو الحمل أو األبوة.وال یتم تعلیقھ أو طرده أو استبعاده أو تأدیبھ بطر
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 یجب أن یكون سببًا الكتیبأي انتھاك من جانب أي شخص ألي من الحقوق المنصوص علیھا في ھذا     2.11
 .0.23لالستئناف وفقًا ألحكام القسم 

 

 حكومة الطالب   0.12
 

الطالب الذین یتمتعون بوضع جید  للحكم الذاتي.  جمیع یكون للطالب الحق في شكل مستقل ودیمقراطي 1.12
 یتمتعون بالحق في التصویت وشغل المناصب.  یتم انتخاب حكومة الطالب سنویاً.

 
یتم وضع وتنفیذ جمیع الترشیحات وإجراءات االنتخاب للمناصب الطالبیة من قبل الطالب دون تدخل،  2.12

 ولكنھا تتم تحت إشراف أي مسؤول مدرسي أو معلم أو موظف مدرسي.
 

یتمتع جمیع المرشحین لمناصب كالبیة بالحق في شن حملة انتخابیة ویكون لھم حق الوصول المتساوي  3.12
 إلى المرافق المدرسیة.

 
یجب أن یحدد تنظیم وإجراءات وسلطات الحكومة الطالبیة في دستور مكتوب یصوغھ ویعتمده الطالب،  4.12

كومة الطالبیة تتحمل مسؤولیة سماع مجموعات شریطة أن ینص الدستور، على أي حال، على أن الح
األقلیات ذات المصالح الخاصة وضمان أن یكون لمثل ھذه المجموعات شكالً من أشكال التمثیل في 

 الحكومة الطالبیة.
 

 سیاسة االنضباط وإجراءاتھا   0.13
 

 السیاسة العامة 1.13
 

مساعدة الطالب على حل مشكالت یجب أن تكون سیاسة لجنة المدارس وجمیع موظفي المدرسة ھي 
السلوك دون اللجوء إلى إجراءات تأدیبیة حادة.  یوصى بإجراء التوقیف فقط كحل أخیر.  تحقیقًا لھذه 
الغایة، یتم تشجیع العاملین بالمدرسة على متابعة واستنفاد جمیع اإلجراءات التأدیبیة المتاحة والمالئمة 

قبل اللجوء إلى التوقیف. تتضمن أمثلة أنواع التدخالت التي یمكن لتعزیز التعلیم والسلوك الجید للطالب 
استخدامھا قبل اللجوء إلى توقیف الطالب(ة) ما یلي، على سبیل المثال ال الحصر:  االعتذار، و/ أو 

التعویض، و/ أو  اإلحالة االجتماعیة/ الخدمات المجتمعیة، و/ أو الوساطة لحل النزاع، و/ أو تصحیح 
صالحي، و/ أو  االستشارة، و/ أو  االستبعاد من األنشطة المدرسیة، و/ أو  احتجاز في وقت التوجیھ اإل

الغداء، و/ أو  اإلحالة إلى االنضباط المكتبي، و/ أو  اإلخراج من الفصل لفترة زمنیة محددة، و/ أو 
نشاء عقد للطالب(ة)، و/ أو  االتصال باآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة، و/ أو  فقدان االمتیاز، و/ أو إ

اإلحالة إلى الموجھ اإلرشادي، و/ أو  اإلحالة إلى إداري مستوى الصف أو إداري المبنى، و/ أو  اإلحالة 
) للتدخالت، و/ أو  إنشاء اتفاق سلوكي للطالب(ة)، و/ أو خطة دعم SSTإلى فریق دعم الطالب (

األمور/ مقدمي الرعایة، و/ أو اجتماع المعلم مع اآلباء/  السلوك، و/ أو  اجتماع المعلم مع اآلباء/ أولیاء
جتماع المعلم مع الطالب(ة)، و/ أو التحذیر.  ومع ذلك، اأولیاء األمور/ مقدمي الرعایة والطالب(ة)، و/ أو 

تجدر اإلشارة إلى أن قائمة التدخالت ھذه لیست شاملة وأنھ ال یتم استخدام كل تدخل مدرج في كل موقف؛ 
 ى، ترتبط التدخالت المستخدمة بخطورة االنتھاك.باألحر

 
 اإلجراءات التأدیبیة االستباقیة المناسبة األخرى     2.13

  
من أجل ردع السلوك الذي قد یستدعي التوقیف، یتم تشجیع مدیر المدرسة المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا 

طالب(ة) وحسن سلوكھ، بما في ذلك على ومن ینوب عنھ، ویكون مفوًضا باتخاذ أي إجراء لتعزیز تعلیم ال
 سبیل المثال ال الحصر:
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 مع الطالب(ة) بصفة شخصیة، وحاول التأكد من مصدر المشكلة، واقترح بدیالً. العمل أ.

 
تشاور مع اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة (القیام بزیارة منزلیة، إذا لزم األمر)، أو مع ال ب.

 زم األمر.صدیق (األصدقاء)، إذا ل
 

 اإلحالة إلى الموجھ االستشاري بالمدرسة أو طبیب نفساني. ج.
 

 اإلحالة إلى وكاالت اجتماعیة خارجیة. د.
 

 التشاور مع أي أو كل ما سبق. ھـ.
 

 اإلحالة إلى مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا. و.
 

 االستشارة الفردیة أو مع مجموعة من الطالب. ز.
 

 صي باإلضافة إلى الفصول الدراسیة العادیة.تعیین مدرس خصو ح.
 

 التكلیف بعمل إضافي. .خ
 

 طلب عمل إضافي بعد ساعات العمل العادیة. ر.
 

الطالب(ة) للتقییم كطفل یحتاج إلى تعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة وفقًا لإلجراء  إحالة ز.
 المنصوص علیھ في القوانین واللوائح الفیدرالیة والوالئیة.

 
 تخدام االستراتیجیات والبرامج القائمة على األدلة مثل الوساطة وحل النزاعات والعدالة اس ل.

 التصالحیة والتدخالت اإلیجابیة والدعم.
 

قد یطلب مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أو من ینوب عنھ استرداد تكالیف األضرار التي لحقت بأي  3.13
ار أو البوابات أو األشجار أو الشجیرات أو المباني أو أي جزء من ممتلكات المدرسة، سواء كانت األسو

منھا أو النوافذ أو الكتب أو األجھزة أو األدوات أو األثاث، والتي تسبب فیھا الطالب(ة)، سواء كان أو لم 
 یكن مثل ھذا الضرر عرضیًا أو غیر ذلك.

 
وظفي المدرسة أو أي انتھاك جنائي، فإن إذا كانت الحادثة تتضمن مخدرات أو أسلحة أو اعتداء على م 4.13

تنطبق، بما في ذلك على سبیل المثال ال  الكتیبمن ھذا  19اإلجراءات المنصوص علیھا في القسم 
 الحصر، على ما یلي:

  
 سیتصل الموظف المعني بمدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا و/ أو مساعد المدیر أ. 

 
 درسة العلیا بإخطار:سیقوم مدیر المدرسة/ مدیر الم ب. 
 مدیر السالمة واألمن؛ .1  

اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة بواسطة الھاتف، وبواسطة خطاب متابعة، و، إذا  .2
 دعت الضرورة، بواسطة البرید المسجل بعلم الوصول؛ و

 كبیر موظفي العملیات. .3  
 

 أو من ینوب عنھ تقریًرا عن الحادث.سیرسل مدیر السالمة واألمن إلى المدیر المراقب  ج. 
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دیر المدرسة العلیا بإجراءات تأدیبیة وفقًا لإلجراءات المعمول بھا على مسیقوم مدیر المدرسة/  د.

 .الكتیبالنحو المفصل في ھذا 
 

 التوقیفات    0.14
 

كالت السلوك إن سیاسة إدارة المدارس بكامبریدج ھي بذل كل جھد ممكن لمساعدة الطالب على حل مش 1.14
دون اللجوء إلى إجراءات تأدیبیة حادة.  ومع ذلك، في تلك الحاالت التي یكون فیھا سلوك الطالب(ة) 
مشوشاً على المدرسة، أو یُلحق األذى بالطالب(ة) أو باآلخرین أو یشارك في نشاط محظور بموجب 

 قوانین كومنولث والیة ماساتشوستس، فیجوز معاقبتھ بالتوقیف.
 

 مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا  ل الشروع في أي إجراء تأدیبي، تتخذ الخطوات التالیة بواسطةقب 2.14
 و/ أو من ینوب عنھ من أجل تزوید جمیع الطالب بحقوقھم القانونیة الواجبة:

 
 التوقیفات داخل المدرسة أ.
رسة لمدة تصل إلى قبل فرض أي توقیف من األنشطة الصفیة العادیة، ولكن لیس من مبنى المد  

) أیام دراسیة بشكل تراكمي عن 10) أیام دراسیة متتالیة أو ما ال یزید عن عشرة (10عشرة (
 مخالفات متعددة خالل العام الدراسي، یجب إبالغ الطالب(ة) بما یلي:

  
 المخالفة التأدیبیة؛ .1 

 
 أساس التھمة الموجھة للطالب(ة)؛ و .2 
  
 صة للرد.یجب إعطاء الطالب فر .3 

 
في نفس الیوم الذي یصدر فیھ قرار التوقیف داخل المدرسة، یجب أن یبذل مدیر المدرسة/ مدیر  

المدرسة العلیا جھوًدا معقولة إلبالغ اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة شفھیاً في أقرب وقت 
نتھاك، وطول فترة ممكن عن المخالفة التأدیبیة، وأسباب استنتاج أن الطالب(ة) قد ارتكب اال

التوقیف داخل المدرسة، كما یجب دعوة اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة لحضور اجتماع 
لمناقشة األداء األكادیمي والسلوكي للطالب(ة)، واستراتیجیات لمشاركة الطالب(ة)، واالستجابات 

مكن، وإذا لم یكن ذلك المحتملة للسلوك.  یتم تحدید موعد ھذا االجتماع في یوم التوقیف إن أ
إلجراءات اجتماع التوقیف  1.16القسم  انظرممكناً، في أقرب وقت ممكن عملیاً بعد ذلك.  

 داخل المدرسة.
 

) أیام، 10إذا تم وضع الطالب في توقیف في المدرسة أو خارج المدرسة لمدة تزید عن عشرة (
التوقیف توقیفاً طوي األجل بشكل متتابع أو تراكمي خالل السنة الدراسیة، فسیعتبر ھذا 

إلجراءات  3.16و 3.14القسم  انظرلألغراض القانونیة، وأغراض االستئناف واإلبالغ.  
تنطبق إجراءات إضافیة على الطالب  الرجاء مالحظة ما یلي:اجتماع التوقیف طویل األجل.  

یجب  0.18سم الذین لدیھم خطط تعلیمیة فردیة واإلجراءات اإلضافیة المنصوص علیھا في الق
 اتباعھا أیًضا قبل اتخاذ أي إجراء تأدیبي.

 
 

 التوقیفات قصیرة األجلب. 
) أیام دراسیة 10قبل فرض أي توقیف للطالب(ة) من خدمات النقل المدرسیة لما یصل إلى عشرة (           

أولیاء األمور/ متتالیة، أو التكلیف بالعزل، نتیجة لمخالفة تأدیبیة، یجب تزوید الطالب(ة) واآلباء/ 
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مقدمي الرعایة بإخطار شفھي وكتابي باللغة اإلنكلیزیة ولغتھم األساسیة المتحدث بھا في المنزل، إذا 
 كانت لغة غیر اإلنكلیزیة، أو بوسائل تواصل أخرى عند االقتضاء، ویتضمن اإلشعار ما یلي:
 

 المخالفة التأدیبیة؛   .1 
 

 أساس التھمة الموجھة للطالب(ة)؛ .2
 

 الطول المحتمل لفترة توقیف الطالب(ة)؛ .3
 

فرصة للطالب(ة) لحضور جلسة استماع مع مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا بشأن  .4
التوقیف المقترح وفرصة لآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة لحضور جلسة 

 االستماع؛
 

 تاریخ ووقت ومكان جلسة االستماع؛  .5
 

اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة للطالب في الحصول على حق الطالب(ة) و .6
 خدمات الترجمة الشفویة في جلسة االستماع إذا لزم األمر للمشاركة.

 
یجوز لمدیري المدارس/ مدیري المدارس العلیا، حسب تقدیرھم، السماح للطالب(ة) 

 بقضاء التوقیف قصیر األجل في المدرسة.
 

 ءات اجتماع التوقیف قصیر األجل.إلجرا 2.16القسم  انظر  
 

) أیام، 10إذا تم وضع الطالب في توقیف في المدرسة أو خارج المدرسة لمدة تزید عن عشرة (
بشكل متتابع أو تراكمي خالل السنة الدراسیة، فسیعتبر ھذا التوقیف توقیفاً طوي األجل 

إلجراءات  3.16و 3.14القسم  انظرلألغراض القانونیة، وأغراض االستئناف واإلبالغ.  
تنطبق إجراءات إضافیة على الطالب  الرجاء مالحظة ما یلي:اجتماع التوقیف طویل األجل.  

یجب  0.18الذین لدیھم خطط تعلیمیة فردیة واإلجراءات اإلضافیة المنصوص علیھا في القسم 
 اتباعھا أیًضا قبل اتخاذ أي إجراء تأدیبي.

 
 التوقیف طویل األجل ج.
) أیام دراسیة متتالیة نتیجة 10ي توقیف للطالب(ة) من المدرسة ألكثر من عشرة (قبل فرض أ 

لمخالفة تأدیبیة، یجب تزوید الطالب(ة) واآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة بإخطار شفھي 
وكتابي باللغة اإلنكلیزیة ولغتھم األساسیة المتحدث بھا في المنزل، إذا كانت لغة غیر اإلنكلیزیة، 

 بوسائل تواصل أخرى عند االقتضاء، ویتضمن اإلشعار ما یلي: أو
 

 المخالفة التأدیبیة؛   .1 
 

 أساس التھمة الموجھة للطالب(ة)؛ .2
 

 الطول المحتمل لفترة توقیف الطالب(ة)؛ .3
 

فرصة للطالب(ة) لحضور جلسة استماع مع مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا بشأن  .4
وفرصة لآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة لحضور جلسة  التوقیف المقترح

 االستماع؛
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 تاریخ ووقت ومكان جلسة االستماع؛ . 5
 

حق الطالب(ة) واآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة للطالب في الحصول على  .6
 خدمات الترجمة الشفویة في جلسة االستماع إذا لزم األمر للمشاركة؛
 

   لسة االستماع، في إتاحة الفرصة لمراجعة سجل الطالب(ة) والوثائق التي الحق، قبل ج .7
قد یعتمد علیھا مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا في اتخاذ قرار بتوقیف الطالب(ة) 

 أو عدم توقیفھ؛
 

الحق في أن یمثلھ محام أو شخص عادي من اختیار الطالب(ة)، على نفقة الطالب(ة) أو  .8
 باء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة للطالب؛على نفقة اآل

 
الحق في تقدیم شھود نیابة عن الطالب(ة) وتقدیم شرح الطالب(ة) للحادث المزعوم  .9

 ولكن ال یجوز إجباره على القیام بذلك؛
 

 الحق في استجواب الشھود المقدمین من قبل المدرسة؛ .10
 

دیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا الحق في طلب تسجیل جلسة االستماع بواسطة م .11
وتقدیم نسخة من التسجیل الصوتي للطالب(ة) أو اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة 

 للطالب(ة) عند الطلب.
 

 الحق في استئناف قرار مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا. .12  
 

سماح للطالب(ة) یجوز لمدیري المدارس/ مدیري المدارس العلیا، حسب تقدیرھم، ال
 بقضاء التوقیف طویل األجل في المدرسة.

 
 إلجراءات اجتماع التوقیف طویل األجل. 3.16القسم  انظر  

 
تنطبق إجراءات إضافیة على الطالب الذین لدیھم خطط تعلیمیة فردیة  الرجاء مالحظة ما یلي:

ا قبل اتخاذ أي إجراء یجب اتباعھا أیضً  0.18واإلجراءات اإلضافیة المنصوص علیھا في القسم 
 تأدیبي.

 
في جمیع الحاالت، یجب أن تحدث إشعارات التوقیف وجلسة االستماع قبل أن یُطلب من  د. 

الطالب(ة) مغادرة المدرسة، إال عندما یمثل الطالب(ة) تھدیًدا مباشًرا لموظفي المدرسة و/ أو 
 مدرسیة للخطر بشكل واضح.الطالب اآلخرین و/ أو الموظفین و/ أو نفسھ أو یعرض البیئة ال

. في ھذه الحالة، قد تتأخر جلسة االستبعاد الطارئلمعرفة اإلجراءات المتعلقة ب 0.15القسم  انظر
 االستماع ولكن یجب أن تعقد خالل فترة زمنیة معقولة.

 
یجب أن یبذل مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا جھوًدا معقولة إلخطار اآلباء/ أولیاء األمور/ 

قدمي الرعایة شفھیاً وخطیاً بفرصة حضور جلسة االستماع.  إلجراء جلسة استماع دون م
حضور اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة، یجب على مدیر المدرسة / مدیر المدرسة العلیا 

توثیق الجھود المعقولة لالتصال باآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة.  من المفترض بذل جھود 
) 2( اثنتینولة إذا أرسل مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا إشعاًرا مكتوبًا ووثق محاولتین معق

على األقل لالتصال باآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة بالطریقة المحددة من قبل اآلباء/ 
الطالب(ة) أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة لإلشعار في حاالت الطوارئ.  یتم اإلشعار الكتابي إلى 

واآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة عن طریق تسلیمھ بالید أو ببرید الدرجة األولى أو البرید 
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اإللكتروني إلى عنوان مقدم من اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة لالتصاالت المدرسیة أو 
درسة العلیا واآلباء/ أولیاء أي طریقة أخرى للتسلیم یتم االتفاق علیھا بین مدیر المدرسة/ مدیر الم

 األمور/ مقدمي الرعایة.
 

یجب على مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا و/ أو من ینوب عنھ توخي الحذر في مراجعة 
الظروف واستخدام الحكم المھني الجید في اتخاذ قرار التوقیف.  سوف توضع الظروف الملطفة 

 التوقیف.أو المخففة بعین االعتبار قبل اتخاذ قرار 
 

اعتماًدا على شدة الحادث، یجوز توقیف الطالب(ة) بسبب انتھاكاتھ لقواعد المدرسة التي تحدث أثناء  3.14
وجوده في حرم المدرسة أو في أراضي المدرسة أو أثناء التنقل من وإلى المدرسة أو أثناء أي نشاط 

ة)، قام بما یلي، على سبیل المثال ال (أن الطالبمدرسي معتمد سواء داخل المدرسة أو خارجھا، إذا وجد 
 الحصر:

 
 االعتداء والضرب/ األذى الجسدي/ التھدیدات .أ

 
  استخدام أو محاولة استخدام العنف أو القوة أو اإلكراه أو التھدید أو التخویف أو أي  .1 

 سلوك مشابھ.      
 

ب باستخدام التدخل أو محاولة التدخل في شؤون أي من موظفي المدرسة أو الطال .2  
التھدیدات أو المضایقات أو اإلكراه أو تعطیل أو عرقلة أي نشاط مدرسي باستخدام 

 القوة أو العنف أو بدون استخدامھا.
 

إلحاق الضرر أو محاولة إلخاق الضرر بموظف مدرسي أو أي شخص آخر بسالح أو  .3 
 أداة خطیرة.  

 
 ضد موظف  سي أو االعتداء والضربارتكاب اعتداء، بما في ذلك االعتداء الجن .  4

 مدرسي أو شخص آخر، أو محاولة ارتكاب اعتداء، بما في ذلك االعتداء الجنسي أو   
 االعتداء والضرب على موظف مدرسي أو شخص آخر.   

 
 التسبب في أو محاولة التسبب في إصابة بدنیة لموظف مدرسي   . 5  
 أو شخص آخر.   

 
 العنف أو التھدید  ة الجسدیة لشخص آخر للخطر باستخدام القوة أو.   تعرض السالم6        

 باستخدام القوة أو العنف، أو محاولة تعریض السالمة الجسدیة لشخص آخر للخطر                                 
 .  إن التھدید باستخدام القوةباستخدام القوة أو العنف أو التھدید باستخدام القوة أو العنف                                

 أو العنف ھو عمل صریح یضع الضحیة بشكل معقول في خوف من إصابة بدنیة                                 
 .عنف المواعدة بین المراھقیناالنتھاكات و/ أو  وشیكة.  تتضمن ھذه الجریمة                               

 
 محاوالت لالنخراط في عنف المواعدة لدى المراقین.  .    المشاركة أو 7        

 
باإلضافة إلى ذلك، قد یؤدي االنخراط في أو محاولة االنخراط في أي أسلوب ریاضي       .8

خطیر بشكل غیر معقول یھدد صحة الفرد أو سالمتھ، مثل استخدام خوذة أو أي معدات 
 ة.ریاضیة أخرى كسالح إلى التوقیف أو الطرد من المدرس

  
 التحریض أو الترویج أو اإلثارة أو محاولة التحریض أو الترویج أو اإلثارة على العنف     .9

 أو القوة أو اإلكراه أو التھدید أو التخویف أو األذى أو االعتداء أو اإلصابات الجسدیة أو   
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عقولة تعرض أو استخدام تقنیة ریاضیة بطریقة خطیرة غیر م بین المراھقینعنف المواعدة       
صحة أو سالمة فرد للخطر أو أي سلوك مشابھ.  وھذا یشمل أیًضا اإلخفاق في أو رفض 

مغادرة المنطقة بالقرب من مشاجرة أو مشادة مشوشة بعد أن ُطلب منھ ذلك من قبل موظفي 
 المدرسة.

 
  اعتداءا) أو االنخراط في أو محاولة االنخراط في مشادة أو مشاجرة (سواًء لفظیًا أو مادیً     .10

 وضرب متبادلین.  
 

 حیازة األسلحة الناریة واألسلحة الخطرة واألشیاء الخطرة .ب
 

 كان في حوزتھ أو في حوزتھ اآلن أي سالح أو سالح ناري.   .1   
 

 كان في حوزتھ أو في حوزتھ اآلن أي سكین أو سالح خطیر .2   
 محظور قانوناً.     

 
 ة خطرة أو تھدیدیة.  استخدام أي شيء بطریق .3     

 
 المواد الخاضعة للرقابة والكحول والتبغج.  

 
كان في حوزتھ، أو في حوزتھ اآلن، أو كان واقعاً تحت تأثیر مادة خاضعة للرقابة أو  .1  

 الكحول
 

ة اضعة للرقابخقام ببیع أو توزیع أو امتالك أو حیازة بقصد البیع أو التوزیع ألي مادة  .2                
موصوفة أو غیر موصوفة أو أدوات استخدام وتصنیع المخدرات في المدرسة أو على 

أثناء وجوده تحت والیة السلطة المدرسیة، بما في ذلك في نشاط  المدرسة أوأراضي 
 أو فاعلیة ترعاھا المدرسة أو أثناء التنقل في وسائل نقل تقدمھا المدرسة.  

 
في حوزتھ اآلن أو یستخدم أي مادة خاضعة للرقابة غیر موصوفة، كان في حوزتھ أو  .3              

أو األدویة المخدرة، أو حبوب الھلوسة، أو األمفیتامین، أو الباربیتورات، أو 
 الماریجوانا، أو المشروبات الكحولیة أو المسكرة من أي نوع.  

 
اضي المدرسة، أو وجد أنھ یستخدم منتجات التبغ أثناء وجوده في المدرسة، أو على أر .4

أثناء وجوده تحت والیة السلطة المدرسیة، بما في ذلك في األنشطة أو الفعالیات التي 
 ترعاھا المدرسة أو أثناء التنقل في وسائل نقل تقدمھا المدرسة.

 
عرض أو استخدام أو حیازة مادة خاضعة للرقابة أو كحول أثناء وجوده في المدرسة،  .   5         

ضي المدرسة، أو أثناء وجوده تحت والیة السلطة المدرسیة، بما في ذلك أو على أرا
في األنشطة أو الفعالیات التي ترعاھا المدرسة أو أثناء التنقل في وسائل نقل تقدمھا 

 المدرسة.
 

شارك في بیع أو توزیع أو استخدام أو حیازة مادة خاضعة للرقابة، أو مادة خاضعة   .  6         
موصوفة، أو أدویة مخدرة، أو حبوب المھلوسة، أو األمفیتامین، أو  للرقابة غیر

الباربیتورات، أو الماریجوانا، أو المشروبات الكحولیة أو المواد السامة من أي نوع 
نشاط أو  أو فيعلى أراضي المدرسة أو أثناء وجوده تحت والیة السلطة المدرسیة، 

 وسائل نقل تقدمھا المدرسة.فاعلیة ترعاھا المدرسة أو أثناء التنقل في 
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عرض أو استخدام أو حیازة أدوات استخدام وتصنیع المخدرات أثناء وجوده في  .7
المدرسة، أو على أراضي المدرسة، أو أثناء وجوده تحت والیة السلطة المدرسیة، بما 
في ذلك في األنشطة أو الفعالیات التي ترعاھا المدرسة أو أثناء التنقل في وسائل نقل 

 تقدمھا المدرسة.
 

أو حیازة أدوات استخدام وتصنیع المخدرات  أو استخدامالمشاركة في بیع أو توزیع     .  8
من أي نوع أثناء وجوده في المدرسة، أو على أراضي المدرسة، أو أثناء وجوده تحت 
والیة السلطة المدرسیة، بما في ذلك في األنشطة أو الفعالیات التي ترعاھا المدرسة أو 

 أثناء التنقل في وسائل نقل تقدمھا المدرسة.
 

 كان في وجود، ولم یبذل أي جھد معقول لترك محیط بیع أو توزیع أو استخدام أو .9     
 حیازة مادة خاضعة للرقابة، أو مادة خاضعة للرقابة غیر موصوفة، أو أدویة مخدرة، أو                   

 و الماریجوانا، أو المشروبات أاألمفیتامین، أو الباربیتورات، حبوب المھلوسة، أو                  
 الكحولیة أو المسكرة من أي نوع، أو القیام ببیع أو توزیع أو استخدام أو حیازة أدوات                  
   استخدام وتصنیع المخدرات من أي نوع على أرضي المدرسة أو أثناء وجوده تحت                  

 والیة السلطة المدرسیة                  
 

 المضایقة والتمییز والتنّمر والتنّمر اإللكتروني وانتھاكات الحقوق المدنیةد.  
 

 انتھاك الحقوق المدنیة لآلخرین. .1         
 

 المشاركة في أفعال تتسم بالمضایقة أو التمییز، بما في ذلك  .2         
 التحّرش الجنسي.        

 
 استخدم اإلھانات، األلفاظ النابیة أو لغة فاحشة بشكل مستمر و/ أو .3         

 بطریقة مسیئة.                               
 

 المشاركة في أي نشاط ینتھك قانون والیة ماساتشوستس .4          
 ).M.G.L. c. 269, §§17-19الذي یمنع ممارسة اإلیذاء (      

 
 أراضي المدرسة أو في  علىوجوده أو مضایقة أو تخویف أي شخص أثناء . تھدید 5          

 نشاط مدرسي على أراضي المدرسة أو خارجھا.                                
 

 استخدام اللغة و/ أو اإلیماءات الفاحشة وغیر الالئقة، .6        
مدرسة أو في نشاط مدرسي و/ أو المھینة و / أو المسیئة أثناء التواجد على أراضي ال  

 أو في أي فاعلیة مدرسیة.
 

 المشاركة في أي نشاط ینتھك قانون والیة ماساتشوستس .  7     
 .)M.G.L.c. 71, §37Oالذي یحظر التنّمر (     

 
المشاركة في أي نشاط ینتھك قانون والیة ماساتشوستس الذي یحظر التنّمر اإللكتروني  .8               

)M.G.L.c. 71, §37O(. 
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 السرقة والتخریب وإشعال الحرائقھـ.  
 

   إشعار حریق في أو حاولوا إشعال حریق في ألجل إتالف أو محاولة إتالف مبن    .1
 مدرسي أو ممتلكات مدرسیة.  

 
 ض سالمة اآلخرین للخطر أو محاولة تعریض سالمة اآلخرین للخطر عن یتعر.   2                  

 عال النار في ممتلكات المدرسة أو في نشاط ترعاه المدرسة أو أو أثناء طریق إش   
 التنقل في وسائل نقل تقدمھا المدرسة.   

 
    إصدار صوت جرس إنذار مثل النوع الموجود في المدرسة مع العلم أنھ ال یوجد .   3                 

 حالة طوارئ تتعلق بحریق أو بالشرطة.  
 

 التسبب في أضرار أو محاولة التسبب في أضرار أو سرقة أو محاولة سرقة ممتلكات  .4         
 المدرسة أو الممتلكات الخاصة.                                 

 
 المحاولة بالقوة أو التھدید باستخدام القوة لسرقة ممتلكات المدرسة أو الممتلكات  . 5         

 الخاصة.                                 
 

 ممتلكات شخصیة مسروقة  إتالف أو سرقة ممتلكات شخصیة لشخص آخر أو عثر على .6       
 في حوزتھ أثناء وجوده في المدرسة.           

 
 التسبب في أو محاولة التسبب في إتالف ممتلكات المدرسة، أو سرقة .7       

 ات المدرسة.أو محاولة سرقة ممتلك                           
 

التسبب أو محاولة التسبب في اضطراب في المدرسة أو في فاعلیة أو نشاط متعلق  .8               
 بالمدرسة من خالل إطالق أو محاولة إطالق إنذار كاذب.

 
 إطالق إنذار كاذب..    تھدید سالمة اآلخرین من خالل إطالق أو محاولة 9      
               
 د بوجود قنبلة أو ھدد بالقیام بالتھدید بوجود قنبلة أو تھدیدات كاذبة أخرى أویھدتال .10      
 أزمات ذات طبیعة مماثلة.   

 
  أو حاول تنظیم إطالق إنذار كاذب، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر  القأط .11 

 الحریق، التھدید بوجود قنبلة، أو سحب مقبض إنذار الحریق، أو سحب صندوق إنذار   
 أو أي تھدید أو أزمة أخرى كاذبة أثناء التواجد في المدرسة أو في نشاط مدرسي أو في   
 فاعلیة متعلقة بالمدرسة.  

 
 التسبب في تشویشات أخرىو.   

 
منع أو محاولة منع بالقوة الجسدیة، إنعقاد أو مواصلة العمل في فاعلیة مدرسیة أو   .1

 حرم المدرسة.تعلیمیة أو أي اجتماع قانوني في 
 

 الفشل في االمتثال لتوجیھات أي من موظفي المدرسة یتصرف.   2            
  بشكل شرعي بصفتھ الرسمیة، مما أدى إلى إحداث أثر ضار على تعلیم الطالب        

 اآلخرین.   
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 تشوستس الذي االنخراط في أي نشاط محظور بموجب قوانین كومنولث والیة ماسا .   3                 
 یشكل تشویشاً على النشاط المدرسي.    

 
 أو الفصل أو نشاط الفصل الدراسي بشكل المشاركة في أي نشاط یعطل المدرسة،    .4                        

 كبیر أو یسبب ضرراً لفرد آخر.                                   
 

 ).½M.G.L.c. 71, §§37H & 37H(انون االنخراط في سلوك ینتھك الق  . 5        
 

 أو إلى نشاط أو  المشاركة في أي نشاط أو القیام بإحضار شيء إلى حرم المدرسة  .6         
 في البیئة المدرسیة. فاعلیة ترعاھا المدرسة لیس لھ استخدام معقول                                

      
 أو الفصل أو نشاط الفصل  ب في إحداث تشویش بالمدرسة،.  التسبب في أو محاولة للتسب7     

   لیس لھ استخدام معقول في البیئة  الدراسي عن طریق إحضار شيء إلى المدرسة          
 المدرسیة.         

 
 االنتھاكات المتكررةز.    

 
والمسؤولیات المنصوص  ارتكاب واحد أو أكثر من االنتھاكات ألي من القواعد .1

 .الكتیبي ھذا علیھا ف
   

 
یحق لمدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا مراجعة الحقائق واالتفاق الذي تم التوصل إلیھ في جلسة االستماع  

 للتوقیف، ولھ الحق في تمدید فترة التوقیف المذكورة.
 

ي نشاط أو أثناء التوقیف، ال یجب أن یكون الطالب(ة) بالقرب من حرم المدرسة وال یحق لھ المشاركة في أ
 فاعلیة مدرسیة أو حضورھا.

 
 المشاجرات واالعتداء على الطالب   4.14

 
سیتم اتخاذ إجراءات تأدیبیة صارمة وفوریة ضد األفراد الذین یشاركون في الشجار أو یشجعونھ بأي شكل 

المقبول  من األشكال.  ولن یتم التسامح تماماً مع أي سلوك مشوش من ھذا النوع.  عقوبة ھذا السلوك غیر
ھي لتوقیف من یوم إلى عشرة أیام حسب درجة المشاركة، وتصنیفھا، عدد المخالفات و/ أو شدة الحادث.  

تجدر اإلشارة إلى أن االعتداء أو االعتداء والضرب على أي شخص یعد جریمة ویتم إخطار الشرطة 
لرعایة بحقھم في رفع شكوى جنائیة بجمیع االعتداءات البدنیة، ویتم إخطار اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي ا

إلى محكمة مقاطعة میدلسكس. وفقًا للظروف، یجوز لمدارس كامبریدج العامة، القیام من تلقاء نفسھا، 
بتقدیم شكوى جنائیة إلى محكمة مقاطعة میدلسكس بشأن االعتداء و / أو االعتداء والضرب.  یعلم الطالب 

نھم طلب المساعدة إذا لزم األمر لحل النزاع سلمیاً. یتحمل عندما یكونوا منخرطین في نزاع ویتوقع م
الطالب(ة) مسؤولیة تجنب الشجار من خالل لفت انتباه أي مسؤول في المدرسة إلى الموقف.  یتوفر 

وسطاء الطالب وأعضاء ھیئة التدریس من خالل مكتب السالمة واألمن في جمیع األوقات للمساعدة في 
 حل النزاعات.

 
  فئة ومستوى اإلجراء التأدیبي لكل فئة من الفئات الخمس المفصلة أدناه بواسطة اإلداري  یتم تحدید

المسؤول، بناًء على ظروف كل حالة معینة، وقد ینتقل المسؤول إلى فئة أعلى من اإلجراء التأدیبي للمخالفة 
رامة، بما في ذلك الطرد األولى أو الثانیة، إذا كانت األحداث أو الظروف تستدعي اتخاذ إجراءات أكثر ص

 من المدرسة.
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  الفئة األولى:
 

 المحرض/ المروج/ المثیر:
 

الطالب(ة) الذي ُطلب منھ مغادرة المنطقة بالقرب من مشاجرة أو مشادة مشوشة ویرفض القیام بذلك، یندرج تحت 
 ھذه الفئة.

 
طار اآلباء/ أولیاء األمر/ مقدمي التوقیف لمدة تصل إلى ثالثة أیام داخل المدرسة.  إخ المخالفة األولى: 

 الرعایة.
 

    التوقیف من ثالثة أیام إلى خمسة أیام خارج المدرسة.      المخالفة الثانیة:  
 عقد اجتماع مع اآلباء/ أولیاء األمر/ مقدمي الرعایة.        

 
ماع مع اآلباء/ أولیاء التوقیف من خمسة أیام إلى عشرة أیام خارج المدرسة. عقد اجت  المخالفة الثالثة: 

األمر/ مقدمي الرعایة.  عقد جلسة استماع للطرد في مكتب مدیر المدرسة/ مدیر 
 المدرسة العلیا.

 
 الفئة الثانیة:

 
 :على شخص والقیام بضربھاالعتداء 

 
یعتبر االعتداء على شخص والتعدي بالضرب علیھ جریمة.  تلتزم مدارس كامبردج العامة باإلبالغ عن جمیع 

لجرائم التي تحدث في حرم المدرسة أو الحافالت المدرسیة أو في الفعالیات المتعلقة بالمدرسة و/ أو التي ترعاھا ا
المدرسة، وسیتم إخطار الشرطة بھا.  سیتم إبالغ الضحایا بحقھم في رفع شكوى جنائیة، وقد تقوم مدارس كامبریدج 

 العامة بتقدیم شكوى جنائیة ضد الجاني.
 

   التوقیف من ثالثة أیام إلى خمسة أیام خارج المدرسة.    األولى:المخالفة  
    عقد اجتماع مع اآلباء/ أولیاء األمر/ مقدمي الرعایة.     
   

   التوقیف من خمسة أیام إلى عشرة أیام خارج المدرسة.  عقد جلسة استماع للطرد في    المخالفة الثانیة: 
 ة العلیا.  مكتب مدیر المدرسة/ مدیر المدرس  

 
 الفئة الثالثة:

 
 الشجار/ االعتداء المتبادل والتعدي بالضرب:

 
یعتبر االعتداء على شخص والتعدي بالضرب علیھ جریمة.  تلتزم مدارس كامبردج العامة باإلبالغ عن جمیع 

أو التي ترعاھا  /الجرائم التي تحدث في حرم المدرسة أو الحافالت المدرسیة أو في الفعالیات المتعلقة بالمدرسة و
المدرسة، وسیتم إخطار الشرطة بھا.  سیتم إبالغ الضحایا بحقھم في رفع شكوى جنائیة، وقد تقوم مدارس كامبریدج 

 العامة بتقدیم شكوى جنائیة ضد الجاني.
 

 التوقیف لمدة تصل إلى ثالثة أیام خارج المدرسة.  المخالفة األولى: 
ر/ مقدمي الرعایة.  تتوفر الوساطة عند عقد اجتماع مع اآلباء/ أولیاء األم

 العودة إلى المدرسة ویتم تشجیعھا.
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 التوقیف من ثالثة أیام إلى خمسة أیام خارج المدرسة.  عقد اجتماع مع       المخالفة الثانیة: 
األمر/ مقدمي الرعایة. توفر الوساطة عند العودة إلى المدرسة ویتم  أولیاء /اآلباء 

 تشجیعھا.
  
   التوقیف من خمسة أیام إلى عشرة أیام خارج المدرسة.       الفة الثالثة:المخ 
 عقد جلسة استماع للطرد في مكتب مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا.       

 
 الفئة الرابعة:

 
مرات أو الشجار/ االعتداء المتبادل والتعدي بالضرب في الفصول الدراسیة أو الكافیتریات أو التجمعات أو في الم

أثناء وقت المرور أو في الحفل الراقص بالمدرسة، وما إلى ذلك. تخلق الشجارات (الجسدیة أم غیرھا) حالة متقلبة 
بشكل خاص داخل مناخ مدرستنا عندما تندلع في وجود أعداد كبیرة من األشخاص.  ھذا السلوك الفوضوي للغایة 

مثلة: في وقت الغداء في الكافیتریا، أو خالل وقت االنصراف أو والخبیث یستدعي اتخاذ إجراءات تأدیبیة صارمة.  أ
عند دخول المبنى، أو في حفالت الرقص، أو الفعالیات الریاضیة، أو في أي تجمع مدرسي أو فاعلیة ذات صلة 

 بالمدرسة.  
 

 التوقیف لمدة تصل إلى ثالثة أیام خارج المدرسة.  المخالفة األولى: 
أولیاء األمر/ مقدمي الرعایة.  تتوفر الوساطة عند عقد اجتماع مع اآلباء/ 

 العودة إلى المدرسة ویتم تشجیعھا.
 

   التوقیف من ثالثة أیام إلى خمسة أیام خارج المدرسة.    المخالفة الثانیة: 
 عقد اجتماع مع اآلباء/ أولیاء األمر/ مقدمي الرعایة. توفیر الوساطة    

 یتم تشجیعھا.عند العودة إلى المدرسة و       
  
التوقیف من خمسة أیام إلى عشرة أیام خارج المدرسة.  عقد جلسة استماع   المخالفة الثالثة: 

 للطرد في مكتب مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا.
 

 إنذار كاذبإطالق  5.14
 

ق جرس اإلنذار الطالب(ة) الذي یقوم بإطالق إنذار كاذب (على سبیل المثال، تھدید بوجود قنبلة، أو إطال
بوجود حریق، أو سحب مقبض جرس اإلنذار بوجود حریق أو أي تھدید أو أزمة أخرى كاذبة) مما یؤدي 
إلى حدوث خلل إما في المدرسة أو في نشاط المدرسة أو في فاعلیة متعلقة بالمدرسة ویتطلب استجابة من 

.  ال یتسبب ھذا السلوك في تعطیل إلجراء تأدیبي إخضاعھإما قسم الشرطة و/ أو إدارة اإلطفاء، یجب 
المدرسة فحسب، بل قد یعرض أیًضا للخطر طالب المدارس وأفراد فریق االستجابة بإدارة المطافئ 

 وإدارة الشرطة.  وفقًا لذلك، لن یتم التسامح مع مثل ھذا السلوك.
 

استماع  التوقیف من خمسة أیام إلى عشرة أیام خارج المدرسة. عقد جلسة المخالفة األولى:
 للطرد في مكتب مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا.

 
 سیاسة حظر منتجات التبغ   6.14

 
): "یقوم المدیر 37H، القسم (1993لعام  وفقًا لقانون اإلصالح التعلیمي لكومنولث والیة ماساتشوستس

لوك المعلمین والطالب.  المراقب لكل منطقة تعلیمیة مدرسیة بنشر سیاسات المنطقة التعلیمیة المتعلقة بس
تحظر السیاسات المذكورة استخدام أي من منتجات التبغ داخل المباني المدرسیة أو المنشآت المدرسیة أو في 

حرم المدرسة أو في الحافالت المدرسیة من قبل أي فرد، بما في ذلك موظفي المدرسة." یحظر التدخین 
ل الموظفین والطالب وأفراد الجمھور في جمیع مباني والمضغ أو أي استخدام آخر لمنتجات التبغ من قب
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المناطق التعلیمیة المدرسیة.  یعني مصطلح "منتجات التبغ" التبغ بأي شكل، بما في ذلك على سبیل المثال ال 
الحصر السجائر، والسیجار، والسعوط، وتبغ المضغ، والسجائر اإللكترونیة، ومبخرات النیكوتین، ومنتجات 

لدخان، وغیرھا من المنتجات ذات الطبیعة المشابھة.  یجب أن تتعلق ھذه السیاسة بجمیع التبغ عدیمة ا
الفعالیات التي ترعاھا المدرسة و/ أو المتعلقة بالمدرسة، بما في ذلك المباریات الریاضیة، سواء حدثت أو لم 

المباني و/ أو األراضي  تحدث ھذه الفعالیات في نطاق مباني المنطقة التعلیمیة وعلى أراضیھا. یجب تعریف
المدرسیة على أنھا جمیعھا تصل إلى حدود األرصفة المحیطة بكل مدرسة.  على وجھ التحدید، تشمل أرضي 

) أراضي مكتبة كامبریدج العامة التي تعتبر Cambridge Rindge and Latin Schoolمدرسة (
وف المحددة النتھاك ھذه المتطلبات، قد یتم أرًضا مدرسیة فیما یتعلق بجمیع سیاسات الطالب. بناًء على الظر

تأدیب الطالب(ة) وقد تتم إحالتھ أیًضا إلى برنامج تعلیمي مناسب تابع لبلدیة المدینة/ إدارة الصحة للمساعدة 
 في اإلقالع عن التدخین أو سوء استخدام المواد الخاضعة للرقابة.

 

 االستبعاد الطارئ   0.15
 

 االستبعاد الطارئ   1.15
 

لمدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا و/ أو من ینوب عنھ استبعاد الطالب(ة) من المدرسة مؤقتًا  یجوز
عندما یكون الطالب(ة) متھماً بارتكاب مخالفة تأدیبیة ویشكل استمرار وجود الطالب(ة) خطراً على 

مدیر المدرسة/ مدیر األشخاص أو الممتلكات، أو یشوش فعلیاً أو جوھریاً على النظام المدرسي، وفي حكم 
االستبعاد المدرسة العلیا، ال یوجد بدیل متاح للتخفیف من الخطر أو التشویش.  یجب أال تتجاوز مدة 

، وخاللھا یجب على مدیر المدرسة/ االستبعاد الطارئ) من أیام الدراسة التالیة لیوم 2یومین ( الطارئ
 .  الكتیبمن  2.15في القسم مدیر المدرسة العلیا اتباع اإلجراءات الموضحة أدناه 

 
 االستبعاد الطارئإخطار اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة والطالب(ة) ب  2.15

 
، االستبعاد الطارئیتعین على مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا و/ أو من ینوب عنھ المخول بإجراء 

 القیام بما یلي:
 

باء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة وإلخطار الطالب(ة) بذل جھود فوریة ومعقولة لالتصال باآل أ.
االستبعاد ، والحاجة إلى االستبعاد الطارئشفویاً وإخطار اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة ب

 .الكتیب) من ھذا 6(-)1(ب)( 2.14وجمیع المسائل األخرى المذكورة أعاله في القسم  الطارئ
 

 طالب(ة) من المدرسة على أساس طارئ بسبب مخالفة تأدیبیة حتى یتم التأكد من عدم استبعاد أي  ب.
 وضع إجراءات كافیة لسالمة الطالب(ة) ووسیلة نقلھ.           

 
تزوید اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة والطالب(ة)بإشعار مكتوب كما ھو مذكور أعاله في  ج.

 .الكتیب) من ھذا 6(-)1(ب)( 2.14القسم 
 

المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا وفقًا ألحكام  وید الطالب(ة) بفرصة لجلسة استماع مع مدیرتز د.
أدناه، حسب االقتضاء، وتزوید اآلباء/ أولیاء األمور/  الكتیبمن ھذا  3.16أو  2.16القسم 

)، إال إذا 5مقدمي الرعایة بفرصة لحضور جلسة االستماع قبل انتھاء األیام الدراسیة الخمسة (
فق مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا، والطالب(ة)، واآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة وا

 على تمدید فترة جلسة االستماع بخالف ذلك.
 

 إصدار قراًرا شفھیًا في نفس یوم جلسة االستماع، وكتابیاً في موعد ال یتجاوز الیوم الدراسي ھـ. 
 التالي.                     
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 اجتماع التوقیف   16.0
 

 اجتماع التوقیف داخل المدرسة   1.16
 یجب على مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا إبالغ الطالب(ة) بالمخالفة التأدیبیة

.  إذا قرر مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أن للرد فرصةأساس التھمة؛ ویجب إعطاء الطالب(ة) 
بیة، فیجب على المدیر إبالغ الطالب(ة) بطول فترة توقیف الطالب(ة) الطالب(ة) قد ارتكب المخالفة التأدی

في داخل المدرسة.  في نفس الیوم الذي یصدر فیھ قرار التوقیف داخل المدرسة، یجب أن یبذل مدیر 
المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا جھوًدا معقولة إلبالغ اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة شفھیاً في أقرب 

ت ممكن عن المخالفة التأدیبیة، وأسباب استنتاج أن الطالب(ة) قد ارتكب االنتھاك، وطول فترة التوقیف وق
داخل المدرسة.  یجب على مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا دعوة اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة 

اتیجیات إشراك الطالب(ة)، والردود لحضور اجتماع لمناقشة األداء والسلوك األكادیمي للطالب(ة)، واستر
المحتملة على السلوك.  یتم تحدید موعد ھذا االجتماع في یوم التوقیف إن أمكن، وإذا لم یكن ذلك ممكناً، 
في أقرب وقت ممكن بعد ذلك.  إذا كان مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا غیر قادر على الوصول إلى 

) على األقل للقیام بذلك، یجب أن 2عایة بعد إجراء وتوثیق محاولتین (اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الر
أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة بالتوقیف داخل  /اآلباءتشكل ھذه المحاوالت جھوًدا معقولة ألغراض إبالغ 

 المدرسة.
 

ولیاء یجب على مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أیًضا إرسال إشعار خطي للطالب(ة) واآلباء/ أ
األمور/ مقدمي الرعایة بشأن التوقیف داخل المدرسة، بما في ذلك سبب وطول فترة التوقیف داخل 

المدرسة، ودعوة اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة إلى اجتماع لمناقشة األداء والسلوك األكادیمي 
ذا لم یكن ھذا االجتماع قد تم للطالب(ة)، واستراتیجیات إشراك الطالب(ة)، والردود المحتملة للسلوك، إ

بالفعل.  یقوم مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا بتسلیم مثل ھذا اإلشعار في یوم التوقیف عن طریق 
البرید المسجل بعلم الوصول أو برید الدرجة األولى أو البرید اإللكتروني إلى عنوان مقدم من اآلباء/ أولیاء 

المدرسیة أو أي طریقة أخرى للتسلیم متفق علیھا من قبل مدیر  األمور/ مقدمي الرعایة لالتصاالت
المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا واآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة. خالل فترة التوقیف، تتاح الفرصة 

للطالب(ة) لكسب وحدات الكریدیت الدراسیة، حسب االقتضاء، لتعویض التكلیفات واالمتحانات واألوراق 
 من األعمال المدرسیة حسب الحاجة إلحراز تقدم أكادیمي خالل فترة التوقیف داخل المدرسة.وغیرھا 

 
) أیام أو أقل، بشكل متتابع أو تراكمي 10وفقًا للوائح الوالیة، ال یُعتبر التوقیف داخل المدرسة لمدة عشرة (

ة) في توقیف داخل المدرسة خالل السنة الدراسیة، توقیفاً قصیر األجل.  ومع ذلك، إذا تم وضع الطالب(
) أیام، فسیعتبر ھذا التوقیف توقیفاً طوي األجل لألغراض القانونیة، وأغراض 10لمدة تزید عن عشرة (

 االستئناف واإلبالغ.
 

 اجتماع التوقیف قصیر األجل 2.16
 لتھمة وأي وأساس ا یجب على مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا إبالغ الطالب(ة) بالمخالفة التأدیبیة 

 معلومات أخرى ذات صلة.            
یجب إعطاء الطالب(ة) فرصة للرد وتقدیم المعلومات، بما في ذلك الظروف المخففة، التي ینبغي لمدیر  

المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا مراعاتھا عند تحدید ما إذا كان الطالب(ة) قد ارتكب المخالفة التأدیبیة، وإذا 
عواقب المخالفة، بما في ذلك العالجات األخرى أو العواقب التي قد تكون مناسبة. بناًء  كان األمر كذلك،

على المعلومات المتاحة، بما في ذلك الظروف المخففة، یحدد مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا ما إذا 
أو العواقب التي فما ھو العالج  كذلك،كان الطالب(ة) قد ارتكب المخالفة التأدیبیة، وإذا كان األمر 

 ستفرض.
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یقوم مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا بإخطار الطالب(ة) واآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة بالقرار 
وأسبابھ، وإذا تم توقیف الطالب(ة)، یجب إخطارھم بنوع التوقیف ومدتھ.  خالل فترة التوقیف، تتاح 

دراسیة، حسب االقتضاء، لتعویض تكلیفات واالمتحانات الفرصة للطالب(ة) لكسب وحدات الكریدیت ال
واألوراق وغیرھا من األعمال المدرسیة حسب الحاجة إلحراز تقدم أكادیمي خالل فترة التوقیف داخل 

 المدرسة.
 .  یجب أن یتم قرار التحدید كتابة.

 
ف الثالث، فیجب إذا كان الطالب(ة) في برنامج ما قبل المدرسة أو في الصفوف من الروضة حتى الص

على مدیر المدرسة إرسال نسخة من القرار الكتابي إلى المدیر المراقب وتوضیح أسباب فرض التوقیف 
 خارج المدرسة، قبل أن یسري التوقیف.

 
 اجتماع التوقیف طویل األجل  3.16

    س التھمة وأي وأسا یجب على مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا إبالغ الطالب(ة) بالمخالفة التأدیبیة 
 معلومات أخرى ذات صلة.           
یجب إعطاء الطالب(ة) فرصة للرد وتقدیم المعلومات، بما في ذلك الظروف المخففة، التي ینبغي لمدیر  

المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا مراعاتھا عند تحدید ما إذا كان الطالب(ة) قد ارتكب المخالفة التأدیبیة، وإذا 
كذلك، عواقب المخالفة، بما في ذلك العالجات األخرى أو العواقب التي قد تكون مناسبة. إذا كان األمر 

كان اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة للطالب(ة) حاضرین، فیجب على مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة 
(ة) وتقدیم معلومات، بما العلیا أن یوفر لآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة فرصة لمناقشة سلوك الطالب

في ذلك الظروف المخففة، التي یجب على مدیر المدرسة أخذھا بعین االعتبار عند تحدید العواقب التي 
 سیخضع لھا الطالب(ة).

 
باإلضافة إلى ذلك، یحق للطالب(ة) واآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة للطالب(ة)، قبل جلسة 

لمراجعة سجل الطالب(ة) والوثائق التي یمكن لمدیر المدرسة/ مدیر  االستماع، أن تتاح لھم الفرصة
المدرسة العلیا االعتماد علیھا في اتخاذ قرار بتعلیق الطالب(ة) أو ال؛ الحق في أن یمثلھ محام أو شخص 
عادي من اختیار الطالب(ة)، على نفقة اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة للطالب(ة)؛ الحق في تقدیم 

شھود نیابة عن الطالب(ة) وتقدیم شرح الطالب(ة) للحادث المزعوم ولكن قد ال یجب إجبار الطالب(ة) إلى 
القیام بذلك؛ الحق في استجواب الشھود المقدمین من المدرسة؛ والحق في طلب تسجیل جلسة االستماع من 

للطالب(ة) أو اآلباء/ أولیاء قبل مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا وتقدیم نسخة من التسجیل الصوتي 
األمور/ مقدمي الرعایة عند الطلب. إذا طلب اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة أو الطالب(ة) تسجیل 
صوتي لجلسة االستماع، یجب أن یقوم مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا بإبالغ جمیع المشاركین قبل 

تي وسیتم تقدیم نسخة منھ للطالب(ة) واآلباء/ أولیاء األمور/ جلسة االستماع بأنھ سیتم إجراء تسجیل صو
 مقدمي الرعایة عند الطلب.

 
بناًء على األدلة، یجب على مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا القیام بتحدید ما إذا كان الطالب(ة) قد  

فة وبدائل التوقیف، ما ھي ارتكب المخالفة التأدیبیة، وإذا كان األمر كذلك، فبعد النظر في الظروف المخف
اإلجراءات العالجیة أو العواقب التي ستفرض، بدالً من أو باإلضافة إلى التوقیف طویل األجل.  یقوم مدیر 
المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا بإخطار الطالب(ة) واآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة بالقرار وأسبابھ، 

ارھم بنوع التوقیف ومدتھ.  خالل فترة التوقیف، تتاح الفرصة وإذا تم توقیف الطالب(ة)، یجب إخط
للطالب(ة) لكسب وحدات الكریدیت الدراسیة، حسب االقتضاء، لتعویض تكلیفات واالمتحانات واألوراق 

 وغیرھا من األعمال المدرسیة حسب الحاجة إلحراز تقدم أكادیمي خالل فترة التوقیف داخل المدرسة.
حدید كتابة.  یتم إرسال القرار الكتابي إلى الطالب(ة) واآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي یجب أن یتم قرار الت

الرعایة عن طریق تسلیمھ بالید أو بالبرید المسجل بعلم الوصول أو ببرید الدرجة األولى أو البرید 
یة أو أي طریقة اإللكتروني إلى عنوان مقدم من اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة لالتصاالت المدرس

 أخرى للتسلیم یتم االتفاق علیھا مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا واآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة.
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إذا كان التحدید ھو فرض توقیف طویل األجل، فیجب أن یكون القرار الكتابي باللغة اإلنكلیزیة واللغة 
غیر اإلنكلیزیة، أو وسائل أخرى للتواصل، عند االقتضاء،  الرئیسیة المستخدمة في المنزل، إذا كانت لغة

 ویجب:
 

 تحدید المخالفة التأدیبیة، والتاریخ الذي ُعقدت فیھ جلسة االستماع والمشاركون في الجلسة. .1
 

 عرض الحقائق الرئیسیة واالستنتاجات التي توصل إلیھا مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا؛ .2
 

 والتاریخ الفعلي للتوقیف، وكذلك تاریخ العودة إلى المدرسة؛ تحدید المدة .3
 

  تضمین إشعار بفرصة الطالب(ة) في الحصول على الخدمات التعلیمیة إلحراز تقدم أكادیمي  .4
 خالل فترة التوقیف؛          

 
مدیر إبالغ الطالب(ة) بالحق في استئناف قرار مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا لدى ال .5

) أیام 5المراقب أو من ینوب عنھ، عن طریق تقدیم إشعار خطي باالستئناف في غضون خمسة (
تقویمیة من تاریخ نفاذ التوقیف طویل األجل وأنھ یجوز للطالب(ة) أو اآلباء/ أولیاء األمور/ 

تابي لمدة مقدمي الرعایة أن یطلبوا ویتلقوا من المدیر المراقب تمدیًدا زمنیًا لتقدیم اإلشعار الك
) أیام تقویمیة إضافیة وأن التوقیف طویل المدى سیبقى ساریًا ما لم یقم المدیر 7تصل إلى سبعة (

المراقب أو حتى یقوم المدیر المراقب بإلغاء قرار مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا في 
 االستئناف.

 
لروضة حتى الصف الثالث، فیجب إذا كان الطالب(ة) في برنامج ما قبل المدرسة أو في الصفوف من ا

على مدیر المدرسة إرسال نسخة من القرار الكتابي إلى المدیر المراقب وتوضیح أسباب فرض التوقیف 
 خارج المدرسة، قبل أن یسري التوقیف.

 
، یجب إذاً )½M.G.L.c. 71, §37Hإذا كان االجتماع یتعلق بتوقیف غیر مسمى بموجب أحكام القانون (

 .0.20ت القسم اتباع إجراءا
 

 التوقیفقرار استئناف    0.17
 

یجوز للطالب(ة) أو اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة طلب استئناف من خالل تقدیم إشعار خطي     1.17
) أیام تقویمیة من تاریخ نفاذ 5باالستئناف إلى المدیر المراقب أو من ینوب عنھ في غضون خمسة (

(ة) أو اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة أن یطلبوا ویتلقوا من المدیر التوقیف وأنھ یجوز للطالب
) أیام تقویمیة إضافیة وأن التوقیف 7المراقب تمدیًدا زمنیًا لتقدیم اإلشعار الكتابي لمدة تصل إلى سبعة (

مدرسة/ مدیر سیبقى ساریًا ما لم یقم المدیر المراقب أو حتى یقوم المدیر المراقب بإلغاء قرار مدیر ال
المدرسة العلیا في االستئناف.  إذا لم یتم تقدیم االستئناف في الوقت المناسب، یجوز للمدیر المراقب أو من 

 ینوب عنھم رفض االستئناف، أو قد یسمح بقبول االستئناف حسب تقدیره، لسبب وجیھ.
 

) 3ا، فسیتم إجراؤه في غضون ثالثة (إذا طلب الطالب(ة) أو اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمو الرعایة استئنافً  
) 7أیام من الطلب، ما لم یطلب الطالب(ة) أو اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمو الرعایة تمدیًدا یصل إلى سبعة (

 أیام تقویمیة إضافیة، وفي ھذه الحالة، یجب على المدیر المراقب أو من ینوب عنھ منح التمدید.
 

مدیر المراقب أو من ینوب عنھ إلشراك اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي یجب بذل جھد حسن النیة من قبل ال 
الرعایة في جلسة االستماع ویفترض أن المدیر المراقب أو من ینوب عنھ قد بذل جھداً حسن النیة إذا بذل 
ب المدیر المراقب أو من ینوب عنھ جھوداً إلیجاد یوم ووقت لجلسة االستماع مناسبین للسماح للمدیر المراق
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مقدمي الرعایة بالمشاركة.  یجب أن یرسل المدیر المراقب أو  أو من ینوب عنھ واآلباء/ أولیاء األمور/
مقدمي الرعایة بتاریخ ووقت ومكان جلسة  من ینوب عنھ إخطاًرا مكتوبًا إلى اآلباء/ أولیاء األمور/

 االستماع بشأن االستئناف.
 

ھ بإجراء جلسة استماع لتحدید ما إذا كان الطالب(ة) قد یجب أن یقوم المدیر المراقب أو من ینوب عن 
ارتكب المخالفة التأدیبیة التي اتھم الطالب(ة) بھا، وإذا كان األمر كذلك، فما ھي العواقب.  یجب على 

المدیر المراقب أو من ینوب عنھ أن یرتب للقیام بتسجیل صوتي للجلسة، ویتم تقدیم نسخة منھ للطالب(ة) 
لیاء األمور/ مقدمي الرعایة عند الطلب. یجب أن یقوم مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أو اآلباء/ أو

بإبالغ جمیع المشاركین قبل جلسة االستماع بأنھ سیتم إجراء تسجیل صوتي لجلسة االستماع وسیتم تقدیم 
 نسخة منھ للطالب(ة) واآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة عند الطلب.  

 
 اجعة األدلةمر 2.17

 
یجب على مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أو من ینوب عنھ مخاطبة المدیر المراقب و/ أو  أ.  

من ینوب عنھ أوالً، وأن یقوم بتلخیص األدلة المقدمة في جلسة االستماع.  یجوز للطالب(ة) أو 
حامي) طرح أسئلة على مدیر اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدم الرعایة / أو من یمثلھم (بما في ذلك الم

 المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أو من ینوب عنھ، بخصوص األدلة ومدى مالءمة العقوبة.
 

على التھم ویستمع إلى  اطالعھیجب أن یكون الطالب(ة) حاضًرا طوال جلسة االستماع ویتم  ب.  
ب بموافقة اآلباء/ أولیاء جمیع األدلة المقدمة ضد الطالب(ة)، باستثناء أنھ یجوز استبعاد الطال

األمور/ مقدمي الرعایة أو من یمثلھم، في األوقات التي تتم فیھا مناقشة أو المشاكل العاطفیة 
 بالطالب(ة). خاصةوالنفسیة ال

 
یجب السماح للطالب(ة) أو اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة أو من یمثلھم، بفترة زمنیة  ج.  

سجل الطالب(ة) بالكامل، بما في ذلك أي بیان یتعلق بسلوك  معقولة قبل الجلسة لفحص
 الطالب(ة).  

 
عند إجراء جلسة االستماع، ال یكون المدیر المراقب أو من ینوب عنھ ملزماً بقواعد اإلثبات أو  د.  

إجراءات قاعة المحكمة األخرى ویكون لھ سلطة استدعاء واستجواب أي شھود یعتبرون ذوي 
 صلة.

 
تسبب المدیر المراقب أو من ینوب عنھ في حضور مستشار قانوني إما لغرض العمل قد ی ھـ. 

كمستشار ألي من موظفي المدرسة أو لغرض إسداء المشورة إلى المدیر المراقب أو من ینوب 
عنھ أثناء سیر الجلسة.  ال یجوز أیًضا ألي محام یقدم المشورة إلى المدیر المراقب أو من ینوب 

لجلسة أن یعمل كمحاٍم لموظفي المدرسة؛ ومع ذلك، یجب أن یكون لموظفي عنھ في إدارة ا
 المدرسة الحق في االستعانة بمستشار قانوني.

 
 القرار    3.17

 
یجب أن یقوم المدیر المراقب أو من ینوب عنھ بتسجیل النتائج، مع إدراج نسخ منھا في سجالت  أ.  

اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة ومدیر الطالب(ة) وإرسالھا بالبرید إلى الطالب(ة) و
المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا.  ومع ذلك، إذا قرر المدیر المراقب أو من ینوب عنھ أنھ لم یحدث 

أو أن البدائل غیر اإلقصائیة لم تتم محاولتھا أو النظر فیھا بعنایة، فلن یتم  الكتیبأي انتھاك لھذا 
یف في سجالت الطالب(ة) أو إرسالھا إلى أي شخص باستثناء وضع أي مستندات تتعلق بالتوق

).  إذا لم یكن الملحق أاألشخاص الذین یحق لھم تلقي نسخة بموجب لوائح سجل الطالب (
التوقیف قد تم قضاء مدتھ بالكامل بالفعل، یجوز للمدیر المراقب أو من ینوب عنھ أن یقرر إعادة 
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لیاء األمور/ مقدمي الرعایة والطالب(ة) حضور اجتماع الطالب(ة) فوًرا ویطلب من اآلباء/ أو
اإلعادة إلى المدرسة مع مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا فیما یتعلق بإعادة الطالب(ة) إلى 

 المدرسة.
 

سیقوم مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا بتقدیم تقریر مكتوب عن األعمال التعویضیة إلى  ب.   
 من ینوب عنھ. المدیر المراقب أو

 
في جمیع الحاالت التي ال یشغل فیھا المدیر المراقب منصب مسؤول جلسة االستماع، یتعین على  ج.   

من ینوب عن المدیر المراقب الذي قام بدور مسؤول جلسة االستماع أن یقدم نتائج مكتوبة 
راقب قد قام بدور للحقائق، بما في ذلك أساس القرار. في الحاالت التي یكون فیھا المدیر الم

، إال في حالة تطبیق إجراءات أخرى على 3.17مسؤول جلسة االستماع، تطبق أحكام القسم 
. في غضون ثمانیة وأربعین الكتیبمن ھذا  23إلى  20النحو المنصوص علیھ في األقسام 

ولیاء ) ساعة من جلسة االستماع، تُرسل نسخة من النتائج بالبرید إلى الطالب(ة) واآلباء/ أ48(
األمور/مقدمي الرعایة، ومحامي الطالب(ة) أو من یمثلھ، إن وجد، ومدیر المدرسة/ رئیس 

في جمیع الظروف التي ال یكون فیھا مسؤول جلسة االستماع ھو المدیر   والمدیر.المدرسة العلیا 
اف قرار المراقب، یجب أن تتضمن النتائج أیًضا بیانًا مكتوبًا إلبالغ الطالب(ة) بالحق في استئن

 مسؤول جلسة االستماع.
 

مسؤول جلسة االستماع، یجب تقدیم استئناف  استئناف قرارفي حالة رغبة الطالب(ة) في  د.   
) أیام دراسیة بعد استالم قرار 5الطالب(ة) إلى مسؤول جلسة االستماع في غضون خمسة (

سال نسخة من النتائج مسؤول جلسة االستماع.  عند استالم طلب االستئناف، یقوم الفاحص بإر
وتسجیل جلسة االستماع إلى المدیر المراقب لمراجعتھا.  یجب توفیر تسجیل الجلسة للطالب(ة) 

عند الطلب دون أي تكلفة.  یجوز للطالب(ة) تقدیم بیانات مكتوبة ومرافعة إلى المدیر المراقب و/ 
 أو قد یطلب مقابلة المدیر المراقب.

 
 المراقب إلى الطالب(ة) واآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة،یجب أن یرسل المدیر  ھـ.   

ومن یمثل الطالب(ة)، إن وجد، ومدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا، قراًرا مكتوبًا عن طریق  
) أیام تقویمیة بعد سماع االستئناف، ویجب أن یؤكد ھذا القرار أو یلغي أو 5البرید خالل خمسة (
. یجوز للمدیر المراقب أو من ینوب عنھ أن یطلب من اآلباء/ أولیاء األمور/ یعدل القرار السابق

مقدمي الرعایة والطالب(ة) حضور اجتماع اإلعادة إلى المدرسة مع مدیر المدرسة/ مدیر 
المدرسة العلیا عند انتھاء فترة التوقیف. یكون قرار المدیر المراقب ھو القرار النھائي للمنطقة 

 یتعلق بالتوقیف.التعلیمیة فیما 
 

كلما تقرر بجلسة استماع أو استئناف أو قرار إداري غیر رسمي أن الطالب(ة) لم یرتكب   و.  
مخالفة كان قد اتھم بارتكابھا، تُسقط جمیع اإلشارات إلى الحادث واإلجراءات التأدیبیة من سجل 

یاء األمور/ مقدمي الرعایة الطالب(ة).  یقوم المدیر المراقب أو من ینوب عنھ بإبالغ اآلباء/ أول
 والطالب(ة) كتابةً بأنھ قد تم حذف السجالت المتعلقة بالحادث واإلجراءات التأدیبیة.

 
على المدیر المراقب أو من ینوب عنھ، مع مراعاة اللوائح التي یضعھا مجلس التعلیم بالوالیة،  ز.  

ء وتواریخ الموقوفین ومدة االحتفاظ بسجالت للتوقیف (مثالً، السجل المفصل) مع ذكر أسما
التوقفات وأسبابھا.  لكن یجب أن تكون ھذه السجالت، إذا تم نشرھا علناً، ال تكشف عن ھویة أي 

 طالب(ة) أو عائلة الطالب(ة).
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 504اإلجراءات التأدیبیة للتعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة/ خطة الفقرة   0.18
 

 لمحدد في القوانین واللوائح الفیدرالیة والوالئیة، ألحكام ھذا یخضع الطالب ذوو اإلعاقة، على النحو ا   1.18
 باستثناء ما ھو منصوص علیھ في ھذا القسم. ،الكتیب          

 
لكل طالب(ة) مؤھل إلى ما إذا  504 ةرقفلا ةطخ وأ /و )IEPسیشیر برنامج التعلیم الفردي ( 1.1.18 

االنضباط المعتادة كما ھو موضح في ھذا كان من المتوقع أن یفي الطالب(ة) بمدونة قواعد 
قواعد مدرسیة أخرى.  سیتم إدراج أي  أو أي تعدیل ھذهأم أن إعاقات الطالب(ة) تتطلب  ،الكتیب

تعدیالت مطلوبة على مدونة قواعد االنضباط أو أي قواعد مدرسیّة أخرى في برنامج التعلیم 
 .504) للطالب(ة) و/ أو خطة الفقرة IEPالفردي (

 
تأثر سلوك الطالب(ة) بإعاقاتھ، فسیتم التعامل مع ھذه السلوكیات من خالل عملیة  إذا 2.1.18

)TEAM.(  
 

یقوم مدیر المدرسة/  كتیب الحقوق والمسؤولیات،باالقتران مع اتخاذ أي قرار إداري بموجب  3.1.18
مدیر المدرسة العلیا (أو من ینوب عنھ) بإخطار مكتب خدمات الطالب (أو من ینوب عنھ) 

و/  )IEPة المتسببة في توقیف للطالب(ة) المعوق الذي ال یعكس برنامج التعلیم الفردي (بالمخالف
، الحاجة إلى إجراء تعدیالت على مدونة االنضباط المنصوص علیھا في 504أو خطة الفقرة 

أو أي قواعد مدرسیة، وسیتم إرسال نسخة من إشعار التوقیف إلى مكتب خدمات  الكتیبھذا 
 الطالب.

 
یشارك موظفو مكتب خدمات الطالب في جمیع القرارات اإلداریة التي تتعلق بالطالب ذوي اإلعاقة    2.18

 .الكتیببموجب ھذا 
 

 على وضع الطالب(ة) و/ أو لن یؤدي إلى توقیف  الكتیبإذا لم یؤثر قرار إداري بموجب ھذا  1.2.18
 الدراسیة، فال یلزم عقد اجتماع لفریق ) أیام دراسیة خالل السنة10تراكمي ألكثر من عشرة (           

          )TEAM.( 
 

 على وضع الطالب(ة) و/ أو لن یؤدي إلى توقیف  الكتیبإذا أثر قرار إداري بموجب ھذا   2.2.18
 ) أیام دراسیة خالل السنة الدراسیة، فیلزم عقد اجتماع لفریق 10تراكمي ألكثر من عشرة (            
           )TEAM (.قبل اتخاذ أیة قرار إداري یتعلق باالنضباط 

 
، یجب أن یحدد مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا ما إذا كان الكتیبقبل اتخاذ قرار إداري بموجب ھذا   3.18

كطالب(ة) من ذوي اإلعاقة أو إذا كانت قد تمت إحالتھ لتقییم التعلیم لذوي  تحدیدهالطالب(ة) قد تم 
 ولكن لم یتم تحدیده بعد لیكون مؤھالً.االحتیاجات الخاصة 

  
   یجوز للطالب(ة) الذي لم یتم تحدید أنھ مؤھل للحصول على التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة   1.3.18

 والخدمات ذات الصلة والذي شارك في سلوك ینتھك أي قاعدة أو مدونة سلوك، قبول أي من             
 منصوص علیھا في القوانین الفیدرالیة وقوانین الوالیة المتعلقة بالتعلیم لذوي إجراءات الحمایة ال            
 االحتیاجات الخاصة، إذا كانت المدرسة على علم بأن الطالب(ة) ھو طالب(ة) من ذوي اإلعاقة             
 قبل أن یحدث السلوك الذي تم بسببھ اإلجراء التأدیبي.           

 
ن لدیھا علًما بأن الطالب(ة) ھو من ذوي اإلعاقة إذا حدث ما یلي قبل تعتبر إدارة المدارس أ .أ

 حدوث السلوك الذي عجل اإلجراء التأدیبي:
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أعرب اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمو الرعایة عن قلقھم كتابیًا للموظفین اإلشرافیین أو   )1(
اجات الخاصة اإلداریین أو معلم الطفل، بأن الطالب(ة) یحتاج إلى التعلیم لذوي االحتی

 والخدمات ذات الصلة؛ أو
 

 طلب اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمو الرعایة إجراء تقییم للطالب(ة)؛ أو   )2(
 

عبر معلم الطالب(ة) أو غیره من موظفي المدرسة عن قلق خاص بشأن نمط السلوك   )3(
الذي أظھره الطالب(ة)، مباشرة لمدیر مكتب خدمات الطالب أو غیره من موظفي 

 في مكتب خدمات الطالب.اإلشراف 
 

 ب.  ال یعتبر أن إدارة المدارس على علم بأن الطالب(ة) ھو من ذوي اإلعاقة، إذا:  
 

 لم یسمح اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمو الرعایة بإجراء تقییم       )1(   
 للطالب(ة)؛ أو                                      

 
 مور/ مقدمو الرعایة تلقي الطالب(ة)رفض اآلباء/ أولیاء األ   )2(   
 للخدمات؛ أو       

 
 تم تقییم الطالب(ة) ووجد أنھ غیر مؤھل للحصول على  )3(

 التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة، والخدمات ذات الصلة         
 

 ج.  إذا لم یتم اعتبار إدارة المدارس لدیھا علم بأن  
ز تأدیب الطالب(ة) بموجب مدونة قواعد االنضباط الطالب(ة) ھو من ذوي اإلعاقة، ویجو 

 باستثناء تطبیق القیود التالیة: الكتیبالمنصوص علیھا في ھذا 
 

إذا طلب اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمو الرعایة تقییماً خالل الفترة الزمنیة التي یخضع  )1(
 فیھا الطالب(ة) لالنضباط، فیجب إجراء التقییم بطریقة سریعة؛ و

 
یكتمل التقییم، یبقى الطالب(ة) في الموضع التعلیمي الذي تحدده سلطات إلى أن  )2(

 المدرسة.
 

 سیؤثر على وضع الطالب(ة) و/ أو سیؤدي إلى توقیف  الكتیبإذا كان ھناك قرار إداري بموجب ھذا      4.18
    إلى الطرد من ) أیام دراسیة خالل السنة الدراسیة، و/ أو سیؤدي 10تراكمي ألكثر من عشرة (            

 المدرسة، تطبق األحكام التالیة:            
 

سیتم إجراء مراجعة لتحدید السلوك من قبل المدرسة واآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة  1.4.18
) الخاص بالطالب(ة) لتحدید ما إذا TEAMللطالب(ة) واألعضاء المعنیین اآلخرین في فریق (

) ھو ناتج عن إعاقة الطالب(ة).  عند اتخاذ ھذا القرار، سینظر فریق كان سوء سلوك الطالب(ة
)TEAM فیما إذا كان: (أ) السلوك المعني كان بسبب إعاقة الطفل أو كان لھ عالقة مباشرة (

وكبیرة بھا؛ أو (ب) كان السلوك المعني ھو النتیجة المباشرة لعدم تنفیذ برنامج التعلیم الفردي 
)IEP( بلاطلل)اعتماًدا على نتیجة مراجعة تحدید السلوك، قد یتم   .504 ةرقفلا ةطخ وأ /و )ة

 أو ال یتم تنفیذ اإلجراء التأدیبي المقترح.
 

) إلى أن سلوك الطالب(ة) ھو أحد مظاھر إعاقة الطالب(ة)، فیجب TEAMإذا خلص فریق (  2.4.18
األمور/ مقدمو الرعایة إعادتھ إلى اإللحاق الذي تمت إزالتھ منھ، إال إذا وافق اآلباء/ أولیاء 

والمنطقة التعلیمیة على تغییر اإللحاق كجزء من خطة التدخل السلوكي للطالب(ة).  باإلضافة 
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اتخاذ خطوات فوریة لعالج أي قصور موجود في برنامج  )TEAMإلى ذلك، یجب على فریق (
و التطبیق وفقًا ، أو اإللحاق أ504) الخاص بالطالب(ة) و/ أو خطة الفقرة IEPالتعلیم الفردي (

للقوانین واللوائح الفیدرالیة والوالئیة، بما في ذلك إجراء تقییم سلوكي وظیفي للطالب(ة)، شریطة 
أال یكون قد تم إجراء التقییم قبل حدوث السلوك الذي أدى إلى اجتماع فریق مراجعة تحدید 

السلوكیة الحالیة  السلوك؛ وإما تنفیذ خطة التدخل السلوكي أو مراجعة وتعدیل خطة التدخل
 الضرورة.للطالب(ة) حسب 

 
 ) إلى أن سلوك الطالب(ة) ال یمثل أحد مظاھر إعاقة الطالب(ة):TEAMإذا خلص فریق (  3.4.18

 
) وضع خطة بدیلة توفر التعلیم العام المناسب المجاني للطالب(ة) TEAMیجب على فریق ( .أ

 خالل فترة التوقیف؛
 

یلة إلى اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة ) تقدیم الخطة البدTEAMیجب على فریق ( .ب
للطالب(ة) مع إشعار خطي كما ھو مطلوب بموجب القوانین واللوائح الفیدرالیة والوالئیة.  أن 
رفض أو فشل اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة في الموافقة على تقدیم الخدمات بموجب 

 الخطة البدیلة ال یمنع تنفیذ التوقیف.
 

طلب اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمو الرعایة للطالب(ة) جلسة استماع لدى مكتب استئنافات  إذا .ج
التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة التابع إلدارة التعلیم بوالیة ماساتشوستس، فیجب أن یستمر 

الطالب(ة) في اإللحاق التعلیمي البدیل المؤقت الذي حددتھ المدرسة نتیجة لقرار إداري بموجب 
لسة االستماع بتغییر إلحاق جحتى انتھاء مدة التأدیب أو األمر من قِبل مسؤول  الكتیبھذا 

 الطالب(ة)، أیھما یحدث أوالً.  
 

) أیام دراسیة 10في جمیع الحاالت التي یتم فیھا فرض تغییر في اإللحاق أو توقیف لمدة عشرة ( 4.4.18
 أو أكثر، یجب تزوید الطالب(ة) بتعلیم عام مجاني ومناسب.

 
قد ینظر موظفو المدرسة في أي ظروف فریدة على أساس كل حالة على حدة عند تحدید ما إذا 

 كان یجب طلب تغییر في إلحاق الطالب(ة) الذي انتھك مدونة قواعد السلوك.
 

) أیام دراسیة من تاریخ القرار اإلداري بفرض إجراء تأدیبي، یجب أن یحدث 10خالل عشرة ( 5.4.18
 ما یلي:

 
) إلجراء تقییم سلوكي وظیفي للطالب(ة)، إذا كان ھذا TEAMفریق (یجب أن یجتمع  .أ

 التقییم لم یتم إجراءه بالفعل؛
 

) تنفیذ خطة التدخل السلوكي للطالب(ة) إذا لم یكن قد تم تنفیذ TEAMیجب على فریق ( .ب
 ھذه الخطة قبل السلوك الذي أدى إلى اإلجراء التأدیبي؛ أو

 
جعة وتعدیل خطة التدخل السلوكي للطالب(ة) إذا ) القیام بمراTEAMیجب على فریق ( .ج

 كان قد تم تنفیذ ھذه الخطة قبل السلوك الذي أدى إلى اإلجراء التأدیبي.
 

اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة  بموافقة) تحدید تغییر في اإللحاق، TEAMیجوز لفریق (  6.4.18
) یوًما، طالما یتم 45خمسة وأربعین (أو بدونھا، في بیئة تعلیمیة بدیلة مؤقتة لفترة ال تتجاوز 

 تقدیم تعلیم عام مجاني مناسب في واحد أو أكثر من الحاالت التالیة:
 

 أ. طالب(ة) یحمل سالًحا إلى المدرسة أو إلى فاعلیة مدرسیة؛
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 المخدرات غیر المشروعة و/ أو  ب. یحمل الطالب(ة) عن علم أو یستخدم أو یبیع أو یطلب بیع   

            مدرسیة؛ أو المواد الخاضعة للرقابة أثناء تواجده في المدرسة أو في فاعلیة                           
 

 وجوده في المدرسة، أو في حرم ج. طالب(ة) یلحق إصابة جسدیة خطیرة لشخص آخر أثناء
 علىالمدرسة، أو في فاعلیة مدرسیة.  "إصابة جسدیة خطیرة" تعرف بطریقة أكثر تحدیداً     

 أنھا تنطوي على خطر كبیر للتعرض للموت، أو ألم جسدي شدید، أو تشوه كبیر وواضح أو     
 أو األطراف أو القدرة العقلیة. فقدان أو إضعاف وظیفة أحد أعضاء الجسد،    

 
قد تسعى المدرسة أیًضا للحصول على أمر من مكتب استئنافات التعلیم لذوي االحتیاجات   7.4.18 

طالب(ة) لمدة تصل إلى خمسة  الستبعادلتابع إلدارة التعلیم بوالیة ماساتشوستس الخاصة ا
) یوًما دراسیًا إلى بیئة تعلیمیة بدیلة مؤقتة إذا قررت المدرسة أن من المحتمل أن 45وأربعین (

 الحالي إلى إصابة الطالب(ة) أو آخرین. إلحاقھیؤدي بقاء الطالب(ة) في 
 

 سلحة والمخدرات واالعتداءاتاأل --سیاسة الطرد    0.19
 

تتمثل سیاسة لجنة مدارس كامبریدج في ضرورة بذل كل جھد ممكن لمساعدة الطالب على حل مشكالت  1.19   
السلوك دون اللجوء إلى تدابیر تأدیبیة حادة، ویجب دائًما اعتبار التوقیف كملجأ أخیر، ویجب دائماً اعتبار 

ة أنواع التدخالت التي یمكن استخدامھا قبل اللجوء إلى توقیف الطالب(ة) بدائل التوقیف أوالً.  تتضمن أمثل
ما یلي، على سبیل المثال ال الحصر:  االعتذار، و/ أو التعویض، و/ أو  اإلحالة االجتماعیة/ الخدمات 

أو   المجتمعیة، و/ أو الوساطة لحل النزاع، و/ أو العدالة التصالحیة، و/ أو اإلحالة لتوجیھ إصالحي، و/
االستشارة، و/ أو  االستبعاد من األنشطة المدرسیة، و/ أو  احتجاز في وقت الغداء، و/ أو  اإلحالة إلى 

االنضباط المكتبي، و/ أو  اإلخراج من الفصل لفترة زمنیة محددة، و/ أو االتصال باآلباء/ أولیاء األمور/ 
مقدمي الرعایة، و/ أو  فقدان االمتیاز، و/ أو  /مقدمي الرعایة، و/ أو االجتماع مع اآلباء / أولیاء األمور

إنشاء عقد للطالب(ة)، و/ أو  اإلحالة إلى الموجھ اإلرشادي، و/ أو  اإلحالة إلى إداري مستوى الصف أو 
) للتدخالت، و/ أو  إنشاء اتفاق سلوكي SSTإداري المبنى، و/ أو  اإلحالة إلى فریق دعم الطالب (

السلوك، و/ أو  اجتماع المعلم مع اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة، و/ أو  للطالب(ة)، و/ أو خطة دعم
المعلم مع الطالب(ة)،  عاجتمااجتماع المعلم مع اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة والطالب(ة)، و/ أو 

إلى ذلك، في بعض  و/ أو التحذیر، و/ أو التوقیف داخل المدرسة و/ أو التوقیف خارج المدرسة.  باإلضافة
الحاالت، قد یكون من الضروري لمدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أن یفكر فیما إذا كان من المناسب 

تقدیم تقریر إلى إدارة شؤون األطفال واألسر في والیة ماساتشوستس فیما یتعلق بانتھاك یندرج تحت أحكام 
ة التدخالت ھذه لیست شاملة وأنھ ال یتم استخدام كل ھذه السیاسة.  ومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن قائم

تدخل مدرج في كل موقف؛ باألحرى، ترتبط التدخالت المستخدمة بخطورة االنتھاك.  ومع ذلك، في تلك 
الحاالت التي یكون فیھا سلوك الطالب(ة) مشوشاً على المدرسة، أو یُلحق األذى بالطالب(ة) أو باآلخرین 

ر بموجب قوانین كومنولث والیة ماساتشوستس، فیجوز معاقبتھ بإجراء تأدیبي.  أو یشارك في نشاط محظو
بناًء على الظروف المحددة النتھاك ھذه المتطلبات، قد یتم تأدیب الطالب(ة) وقد تتم إحالتھ أیًضا إلى 

 برنامج تعلیمي مناسب تابع لبلدیة المدینة/ إدارة الصحة.
 

على أن أي طالب(ة)  1993والیة ماساتشوستس لعام  ینص قانون إصالح التعلیم في كومنولث
موجود في مبنى المدرسة أو في فاعلیة ترعاھا المدرسة أو فاعلیة لھا عالقة بالمدرسة، بما في 

ذلك مباراة ریاضیة، وبحوزتھ سالًحا خطیًرا أو بحوزتھ مادة خاضعة للرقابة المعّرفة في الفصل 
)94C( ال الحصر، الكحول، الماریجوانا، الكوكایین، المواد ، بما في ذلك، على سبیل المثال

األفیونیة والھیروین، قد یكون عرضةً للطرد من المدرسة أو المنطقة التعلیمیة بواسطة مدیر 
المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا. باإلضافة إلى ذلك، فإن أي طالب(ة) یھاجم مدیر المدرسة أو 

درسة أو معلم، أو معاون مدرسي أو غیره من العاملین مدیر المدرسة العلیا أو مساعد مدیر الم
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المرتبطة بالمدرسة، بما في ذلك  أو الفعالیاتفي المدرسة أو في الفعالیات التي ترعاھا المدرسة 
المباریات الریاضیة، قد یتعرض للطرد من المدرسة أو منطقة المدرسة من قبل مدیر المدرسة/ 

 مدیر المدرسة العلیا.
 

 نأ بجی )M.G.L.c. 71, §37Hموقوف عن المدرسة بموجب أحكام القانون ( أي طالب(ة) 
 وھ امك داعبتسالا ةرتف لالخ يمیداكأ مدقت زارحإو ةیمیلعتلا تامدخلا يقلتل ةصرفلا ھل حاتت

 .21 القسم يف هاندأ حضوم
 

  یجب على أي موظف یشھد أو یتنامى إلى علمھ وقوع اعتداء من ھذا القبیل أن یخطر مدیر  
 المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا على الفور.                     

 
 وعلى ذلك، تنطبق ھذه السیاسة على حیازة األسلحة الخطرة، وحیازة المواد الخاضعة للرقابة،  

 واالعتداء على الموظفین من قبل الطالب.          
 

  نأ بجی )M.G.L.c. 71, §37Hأي طالب(ة) موقوف عن المدرسة بموجب أحكام القانون ( 
  وھ امك داعبتسالا ةرتف لالخ يمیداكأ مدقت زارحإو ةیمیلعتلا تامدخلا يقلتل ةصرفلا ھل حاتت          
 .الكتیب ھذا يف ةدراولا ماكحألا يف حضوم         

 
 األسلحة       2.19 

 
اط مدرسي أو یعد إحضار سالح إلى المدرسة أو استخدام سالح على أرض المدرسة أو في نش 

وجود سالح في خزانة مالبسك أو جیبك أو أثناء وجودك في المدرسة أو في الحافلة أو في نشاط 
كما أنھ مخالف ما بعد المدرسة، یعد جریمة خطیرة ومخالفة للقواعد واللوائح المدرسیة.  

 ھناك نوعان من األسلحة: للقانون.
 

ونیة، والتي تتضمن أسلحة تعتبر حیازتھا مخالفة تلك التي تعتبر "خطرة من الناحیة القان أ.    
للقانون، مثل أي شيء یتم حملھ واستخدامھ بطریقة ترھب اآلخرین أو بنیة التسبب في ضرر 

لشخص آخر، یعتبر ھذا السالح سالًحا خطراً.  تشمل "األسلحة الخطرة من الناحیة القانونیة"، 
 على سبیل المثال ولیس الحصر، ما یلي:

 
 ) وبنادق الرش،BBاألسلحة الناریة من أي نوع، بما في ذلك بنادق ( .  1  

 
أي سكین یحتوي على شفرة مزدوجة الحافة أو شفرة متبادلة أو أي سكین یحتوي على  .2  

 جھاز نابض تلقائي یتم من خاللھ تحریر الشفرة من المقبض؛ أي خنجر أو ثقابة،
 

 الشوریكین أو أي شيء آخر مدبب المفاصل المعدنیة، الننشاكو،     . 3   
 ویشبھ النجمة ویھدف إلى إصابة شخص عند إلقائھ،            

 
 أسلحة بالك جاك، وأسلحة النفخ،  .4  

 
 أي أساور مصنوعة من الجلد وبھا بروز،  .5   
 أو مسامیر أو إضافات معدنیة؛ أو أي جھاز مماثل مصنوع من أي مادة أخرى،     

 
 لمیس، أو الغاز المسیل للدموع، أو أي مادة أخرى تستخدم لتعجیزمسحوق ا  .6 
 شخص آخر.       
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 األلعاب الناریة أو المتفجرات من أي نوع،  .7 
 

 جمیع األسلحة األخرى كما ھو موضح في القانون العام لوالیة ماساتشوستس،      .8  
 .10، القسم 269الفصل           

 
سماح بالعناصر المحظورة األخرى، والتي، على الرغم من عدم تعریفھا على أنھا ال یجوز ال    ب.     

، في حرم 10، القسم 269أسلحة بموجب القوانین العامة في والیة ماساتشوستس، الفصل 
المدرسة، في الفعالیات التي ترعاھا المدرسة و/ أو في الفعالیات المتعلقة بالمدرسة، بما في ذلك 

یة.  حیازة أو استخدام العناصر المذكورة التي ال تفید الطالب في المدرسة المباریات الریاض
بشكل معقول وغیر المسموح بھا في حرم المدرسة، وفي الفعالیات التي ترعاھا المدرسة و/ أو 

 في الفعالیات المتعلقة بالمدرسة، بما في ذلك المباریات الریاضیة:
 

   ل؛ بما في ذلك السكاكین المتضمنة في سالسل السكاكین من أي نوع أو شكل أو طو .  1  
 سكاكین التقلیّم، المفاتیح،                      

       
 الشفرات من أي حجم،  .2 

 
 شفرات الحالقة، شفرات قطع الصنادیق،  .3 

 
  السالسل أو السیاط أو أي شيء معدني آخر ال یكون لھ أي غرض أكادیمي أو أي شيء   .4 

 آخر ال فائدة منھ في بیئة المدرسة و/ أو في الفعالیات التي ترعاھا المدرسة و/ أو                      
 الفعالیات المتعلقة بالمدرسة، بما في ذلك المباریات الریاضیة.                     

 
وتشمل ھذه   العناصر واألشیاء العادیة األخرى التي یتم استخدامھا بطریقة خطیرة أو تھدیدیة.  ج. 

وأدوات نجارة، إلخ. قد  والمسامیر،الرصاص، والمقصات، اإلبر والدبابیس،  العناصر: أقالم
یؤدي استخدام ھذه العناصر بطریقة خطیرة أو تھدیدیة إلى التوقیف أو الطرد من المدرسة.  
ر باإلضافة إلى ذلك، قد یؤدي االنخراط في أو محاولة االشتراك في أي أسلوب ریاضي خطی

بشكل غیر معقول یھدد صحة الفرد أو سالمتھ، مثل استخدام خوذة أو أي معدات ریاضیة أخرى 
 كسالح إلى التوقیف أو الطرد من المدرسة.

 
الحقیقیة من أي نوع، بما في ذلك البنادق  لألسلحةمالحظة: لن یُسمح بأیة أسلحة على شكل لعبة أو أسلحة تقلید 

في أرض المدرسة أو في الحافلة أو في الفعالیات التي ترعاھا المدرسة و/ أو والسكاكین، في حرم المدرسة أو 
في الفعالیات المتعلقة بالمدرسة، بما في ذلك المباریات الریاضیة.  ستتم مصادرة مثل ھذه العناصر وقد تؤدي إلى 

مدیر المدرسة أنھا تمثل  التوقیف أو الطرد من المدرسة إذا قرر مدیر المدرسة أو مدیر المدرسة العلیا أو مساعد
 انتھاكاً لھذه السیاسة.

 
 المواد الخاضعة للرقابةإساءة استخدام المخدرات/       3.19

 
.  ال یمكن بأي كامبریدجاللجنة المدرسیة ب السیاسة الموضحة أدناه ھي إجراء إداري تم اعتماده بواسطة
ت قانونیة أخرى تنتج عن التحقیقات التي حال من األحوال استبدال ھذه المبادئ التوجیھیة بأي إجراءا

تجریھا إدارة شرطة كامبریدج أو غیرھا من وكاالت إنفاذ القانون.  تھدف ھذه السیاسة إلى مساعدة 
موظفي مدارس كامبریدج العامة في اتخاذ القرارات المتعلقة بمخالفي ھذه السیاسة ویجب أال تنتھك حقوق 

 ) وغیره من قوانین ولوائح والیة ماساتشوستس.C.M.R. 28.00 603الطالب ألنھا تتعلق بالقانون (
 

أي طالب(ة) موجود في مبنى المدرسة أو في فاعلیة ترعاھا المدرسة أو فاعلیة لھا عالقة بالمدرسة، بما 
بما في  )،94C( في ذلك المباریات الریاضیة، وبحوزتھ مادة خاضعة للرقابة، كما ھي معّرفة في الفصل
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المثال ال الحصر، الكحول أو الماریجوانا أو الكوكایین أو الھیروین، قد یكون عرضةً  ذلك، على سبیل
 للطرد من المدرسة أو المنطقة التعلیمیة بواسطة مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا.

 
باإلضافة إلى ذلك، نظًرا لحقیقة أن تعاطي الكحول یمكن أن یعرض صحة وسالمة المتعاطي للخطر، 

للتأثیر الضار الذي یمكن أن یحدثھ استخدام المشروبات الكحولیة في الحفاظ على النظام العام  وإدراًكا
واالنضباط، تحظر لجنة المدارس استخدام أو تقدیم أو استھالك أي مشروبات كحولیة في حرم المدرسة أو 

 في أي فاعلیة مدرسیة.
 

ر، الذي كان یشرب المشروبات الكحولیة عالوة على ذلك، سیتم منع أي طالب(ة)، بغض النظر عن العم
أثناء وجوده في المدرسة، أو قبل الحضور أو المشاركة في نشاط ترعاه المدرسة، بما في ذلك الفعالیات 

. عالوة الكتیبالریاضیة، من حضور ھذا النشاط وسیخضع إلجراءات تأدیبیة، كما ھو مفصل في ھذا 
عن العمر، الذي وجد بحوزتھ، أو تواحد في وجود، أو قام  على ذلك، سیتم منع أي طالب(ة)، بغض النظر

بتوزیع أو بیع المشروبات الكحولیة أثناء وجوده في حرم المدرسة، أو قبل الحضور أو المشاركة في نشاط 
ترعاه المدرسة، بما في ذلك الفعالیات الریاضیة، من حضور ھذا النشاط وسیخضع إلجراءات تأدیبیة، كما 

 .الكتیب ھو مفصل في ھذا
 

 ھل حاتت نأ بجی )M.G.L.c. 71, §37Hأي طالب(ة) موقوف عن المدرسة بموجب أحكام القانون (
 ماكحألا يف حضوم وھ امك داعبتسالا ةرتف لالخ يمیداكأ مدقت زارحإو ةیمیلعتلا تامدخلا يقلتل ةصرفلا

 .الكتیب ھذا في ةدراولا
 

 الخاضعة للرقابة الموادتعریف إساءة استخدام المخدرات/      4.19
 

تم العثور على الطالب في المنطقة  في وجود مادة خاضعة للرقابة و/ أو خطرة یعني أنھ أ.  
أو توزیع أو استخدام أو حیازة المواد الخاضعة للرقابة، أو المواد  لبیعالمجاورة مباشرة 

ات، أو الخاضعة للرقابة غیر الموصوفة، أو عقار مخدر، أو عقار للھلوسة، أو المنشط
الباربیتورات، أو الماریجوانا، أو المواد األفیونیة، أو المشروبات الكحولیة أو المسكرة من أي 
النوع، على أرض المدرسة أو أثناء وجوده تحت والیة السلطة المدرسیة أو بیع أو توزیع أو 

والیة  استخدام أو حیازة أدوات المخدرات من أي نوع على أرض المدرسة أو أثناء وجوده تحت
السلطة المدرسیة حیث تم استخدام المادة الخاضعة للرقابة و/ أو الخطرة أو اكتشافھا أو 

مصادرتھا؛ ولم یقم بأي محاولة معقولة لمغادرة المنطقة. على سبیل المثال، قد یتم العثور على 
ر في الطالب(ة) في وجود مادة خاضعة للرقابة و/ أو خطیرة، إذا تم العثور على طالب(ة) یسی

ممر المدرسة برفقة طالب(ة) آخر أو أكثر یشاركون بنشاط في عملیة بیع أو توزیع أو استخدام 
و/ أو امتالك مادة خاضعة للرقابة، مادة خاضعة للرقابة غیر موصوفة، حبوب مخدرة، حبوب 

أو  الھلوسة، األمفیتامین، الباربیتورات، الماریجوانا، المواد األفیونیة، المشروبات الكحولیة
المسكرة، من أي نوع، ولم یقم الطالب(ة) الذي یرافق الطالب المنخرط في السلوك المحظور بأي 

محاولة معقولة لمغادرة المنطقة.  بعبارة أخرى، یكون الطالب(ة) على علم بانتھاك قواعد 
السلوك التي تحدث وال یزال متواجداً في حضور االنتھاك بدالً من ترك الطالب اآلخرین 

 نتھاك المستمر.واال
 

في الحاالت المناسبة التي یكون فیھا الطالب(ة) تحت تأثیر المشروبات الكحولیة أو المخدرات   ب.
أثناء وجوده في المدرسة، یجوز لمدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أو من ینوب عنھ، إرسال 

قدمي الرعایة، وإحالة الطالب(ة) إلى الممرضة أو الطبیب، وإخطار اآلباء/ أولیاء األمور/ م
األمر إلى السلطات الطبیة و/ أو القانونیة المناسبة، وسیتم تحدید موعد لالجتماع مع الطالب(ة) 

 وآباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة للطالب(ة).
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المواد یتم تشجیع الطالب الذین یعانون من مشاكل تعاطي المخدرات والكحول وغیرھا من  ج.  
وآباءھم/ أولیاء أمورھم/ مقدمي الرعایة على طلب المساعدة من العاملین  بةالخاضعة للرقا

بالمدرسة لحل ھذه المشاكل، وسیتم إحالتھم إلى وكاالت بلدیة المدینة/ الوكاالت الصحیة المناسبة 
 لعالج إدمان المخدرات وتلقي الدعم المناسب.

 
ا أو مساعد مدیر المدرسة، قد یتم منح ھذا بناًء على تقدیر مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلی د. 

الطالب(ة) الفرصة وتشجیعھ على االلتحاق بمنشأة متخصصة في عالج األشخاص الذین یعانون 
من مثل ھذه المشاكل. یتم تشجیع الطالب الذین یعانون من مشاكل تعاطي المخدرات أو الكحول 

أمورھم/ مقدمي الرعایة على طلب وآباءھم/ أولیاء  المواد الخاضعة للرقابةأو غیرھا من 
المساعدة من العاملین بالمدرسة للتخطیط، والتدخل، واإلحالة إلى وكاالت بلدیة المدینة/ 

 الوكاالت الصحیة المناسبة لعالج إدمان المخدرات وتلقي الدعم المناسب.
 

 سریة تماماً.  جمیع االتصاالت المتعلقة بمثل ھذه المشاكل یجب أن تبقى  ھـ.  
 

 باإلضافة إلى ذلك، سیقوم مدیرو المدارس / مدیرو المدارس العلیا بتقییم كل حادث و.  
 وتأثیره لیس فقط على الطالب المشاركین ولكن أیًضا على الطالب الذین ربما یكونوا قد   
 شھدوا الحادث لضمان تطبیق إجراءات ضمان العافیة االجتماعیة/ االنفعالیة   
 حسب الحاجة.   

 
 اإلجراء الخاص بالطالب المتواجدین في وجود الكحول أو المواد الخاضعة للرقابة: ز. 

 
 إذا كان من الواضح أن الطالب(ة) كان یدرك أن شخًصا ما كان یستخدم،  .1 

أو یتعامل مع، أو یعرض المخدرات أو الكحول، ولم تبذل أي محاولة معقولة     
ثة أیام واإلحالة إلى برنامج تعلیمي مناسب للمغادرة، سیخضع للتوقیف لما یصل إلى ثال

 بشأن تعاطي المخدرات تابع لبلدیة المدینة/ الصحة.
 

إذا قرر المسؤول أن ھناك أدلة ظرفیة كافیة لتأكید حضور الطالب(ة) للمشاركة في   .2 
تعاطي المخدرات أو الكحول، فسیحصل الطالب(ة) على نفس العواقب التي یتحملھا 

 المتعاطي.
 

تعني حیازة مادة خاضعة للرقابة أن الطالب(ة) بحوزتھ مادة خاضعة للرقابة في الممتلكات  ن.  
الشخصیة للطالب(ة)، أو تحت سیطرة الطالب(ة) (على سبیل المثال، الخزانة) بینما یخضع 

 لنطاق اختصاص سلطات المدرسة.  
 

من المعروف بشكل معقول أن یشیر استخدام مادة خاضعة للرقابة و/ أو مادة خطرة إلى أنھ  .م 
الطالب(ة) قد استخدم المادة المذكورة (مثل شرب الكحول، أو تعاطي الكوكایین أو المواد 

األفیونیة، أو تدخین الماریجوانا، أو تناول حبوب مخدرة، وما إلى ذلك) أو العثور علیھ بشكل 
المدرسة.  یجب أن معقول تحت تأثیر المادة المذكورة بینما یخضع لنطاق اختصاص سلطات 

 یشمل االستخدام أیًضا االستخدام غیر المصرح بھ أو تعاطي األدویة الموصوفة طبیاً.  
 

توزیع ھذه المادة یعني نقل ھذه المادة إلى شخص آخر، مع أو بدون تبادل األموال أو األشیاء  ر. 
 سیاسة الطرد.الثمینة األخرى.  تخضع حیازة واستخدام وتوزیع المواد الخاضعة للرقابة ل
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 االعتداء على موظفي المدرسة/ تھدیدھم    5.19
 

یحظر على الطالب االعتداء على أي من موظفي المدرسة أو ضربھم أو مضایقتھم.  یمكن تعریف ھذه 
) التسبب عن قصد أو عن علم أو بتھور في إلحاق ضرر جسدي بشخص 1السلوكیات على النحو التالي: (

) التسبب عن قصد 3آخر عن قصد أو عن علم بإحداث إصابة جسدیة وشیكة؛ أو () تھدید شخص 2آخر؛ (
أو عن علم في إحداث اتصال جسدي مع شخص آخر عندما یعرف الطالب(ة) أو یجب أن یعتقد بشكل 

معقول أن الشخص اآلخر سوف یعتبر ھذا االتصال الجسدي مھین أو استفزازي أو یخلق خوفًا معقوًال من 
 خطر وشیك.

) التوقیف من خمسة أیام إلى عشرة أیام وجلسة استماع للطرد؛ 1تتضمن عواقب االعتداء ما یلي: (قد 
 ) إخطار الشرطة.3) یجوز رفع دعوى جنائیة؛ و(2و(

 
أي طالب(ة) یھاجم مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أو مساعد مدیر المدرسة أو العمید أو معلم، أو 

املین في المدرسة أو في الفعالیات التي ترعاھا المدرسة أو  الفعالیات معاون مدرسي أو غیره من الع
المرتبطة بالمدرسة، بما في ذلك المباریات الریاضیة، قد یتعرض للطرد من المدرسة أو منطقة المدرسة 

 من قبل مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا.
 

 ء على الموظفیناإلجراءات المتعلقة باألسلحة والمخدرات واالعتدا   6.19
 

 .  إذا تم العثور على طالب(ة) وبحوزتھ إما سالحإجراءات الصفوف من الروضة إلى الصف الثامن  1.6.19
 على الموظفین أو  لالعتداءخطیر قانوناً أو أي سالح آخر أو كان یستخدم عنصًرا بطریقة تھدیدیة أو             

 على أعضاء ھیئة التدریس في حرم المدرسة، أو في الفعالیات المتعلقةتھدیدھم أو ضربھم أو لإلعتداء             
 بالمدرسة، أو امتالك أو توزیع الكحول أو المواد الخاضعة للرقابة أو في وجود الكحول أو المواد             
 الخاضعة للرقابة، فإن العقوبة ستكون خطیرة جداً.  سیتم تطبیق اإلجراء التالي:           

 
 سیتصل الموظف المعني بمدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا و/ أو مساعد مدیر المدرسة أ.

 
 سیقوم مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا بإخطار: ب. 

 
 .   مدیر السالمة واألمن؛ و1  
اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة بواسطة الھاتف، وبواسطة خطاب متابعة، و، إذا  .2  

 لضرورة، بواسطة البرید المسجل بعلم الوصول؛ ودعت ا
 كبیر موظفي العملیات.   .3  
     
 سیرسل مدیر السالمة واألمن إلى المدیر المراقب أو من ینوب عنھ تقریًرا عن الحادث. ج. 
   
 .الكتیبسیتم إبعاد الطالب(ة) من حرم المدرسة وفقًا لألحكام الساریة في ھذا   د. 

 
    یقوم بإخطار شرطة كامبریدج  ندما یتم انتھاك القانون، فإن مدیر السالمة واألمن سوفع        ھـ. 

 ویجوز لھ تقدیم شكوى إلى محكمة مقاطعة میدلسكس، وإذا لزم األمر، سیقوم باتخاذ إجراء             
 مناسب آخر.           

 
تماع للتوقیف وفقًا لإلجراءات المعمول سیقوم مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا بعقد جلسة اس و. 

 .الكتیببھا على النحو المفصل في ھذا 
 

إذا وجد مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أن الطالب(ة) ینتھك سیاسة األسلحة، فیجوز لمدیر  
) أیام بسبب انتھاكھ 10المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا توقیف الطالب(ة) لمدة تصل إلى عشرة (
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األسلحة والمخدرات واالعتداء على موظفي المدرسة على النحو المفصل أعاله في لسیاسة 
. من الكتیبمن ھذا  5.19إلى  1.19(ب)، واالقسام من  3.14(أ) و/ أو  3.14األقسام 

الموصى بھ أن یؤخذ في االعتبار مستوى صف الطالب(ة) وطبیعة المخالفة عند تحدید عدد أیام 
السعي لعقد جلسة استماع لطرد الطالب(ة) بسبب االنتھاك.  وفقًا لھذه  التوقیف وما إذا كان یجب

 التوصیة، تكون اإلرشادات الخاصة بتوقیف الطالب(ة) لمثل ھذه المخالفة كما یلي:
 

 ال توقیف، ولكن سیتم تحدید موعد مع اآلباء/ أولیاء األمور/    2الصفوف من الروضة إلى   
 لطالب(ة)مقدمي الرعایة ل              

 التوقیف لما یصل إلى خمسة أیام      5-3الصفوف    
 التوقیف لما یصل إلى عشرة أیام      8-6الصفوف    
   

بناًء على الظروف المحددة لالنتھاك، وقد تتم إحالتھ الطالب(ة) أیًضا إلى برنامج تعلیمي مناسب 
ا القبیل، سیطلب مدیر المدرسة/ تابع لبلدیة المدینة/ إدارة الصحة. في ختام أي توقیف من ھذ

مدیر المدرسة العلیا من اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة والطالب(ة) حضور اجتماع العودة 
 إلى المدرسة مع مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا.

 
رسة العلیا خالل فترة التوقیف، وإذا استدعت النتائج التي توصل إلیھا مدیر المدرسة/ مدیر المد ز.    

طرد الطالب(ة)، فیجب على مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا الشروع في إجراءات لعقد 
جلسة استماع رسمیة للطرد.  لبدء إجراءات الطرد، یقوم مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا 

استماع  بإخطار الطالب(ة) واآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة كتابةً بفرصة إلجراء جلسة
على مستوى المدرسة.  یجب أن یكون إشعار جلسة االستماع للطرد مكتوبًا بكل من اللغة 

اإلنكلیزیة ولغة الطالب(ة) المستخدمة في المنزل، إذا كانت مختلفة.  یجب أن یوضح اإلشعار 
لطالب(ة) انتھاكھ والحقائق المتعلقة باالنتھاك المزعوم؛ وأن ل الذي تم الكتیبأیًضا القسم في ھذا 

الحق في التمثیل في جلسة االستماع مع فرصة إحضار األدلة والشھود وأنھ سیتم توفیر مترجم 
) أو خطة الفقرة IEPفي حالة الطالب الذین لدیھم برنامج للتعلیم الفردي (فوري عند الحاجة.  

) أن السلوك TEAM، یالحظ أنھ، قد تحدث جلسة االستماع فقط بعد تحدید فریق (504
أعاله.  عالوة على ذلك، یجب  0.18القسم  انظرمعني لم یكن أحد مظاھر إعاقة الطالب(ة).  ال

أن یحصل الطالب(ة) الذي یتلقى التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات ذات الصلة على 
 أعاله. 0.18القسم  انظرتعلیم عام مناسب مجاني خالل أي فترة استبعاد.  

 
 استماع بشأن انتھاكات األسلحة والمخدرات واالعتداء على الموظفین في الصفوف من  إجراء جلسة    2.6.19 

 الروضة وحتى الصف الثامن.               
 
یجب أن تدار جلسة االستماع بواسطة مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا إال إذا كان مدیر المدرسة/ مدیر 

ذه الحالة، یتم إدارة الجلسة من قبل مساعد المدیر أو غیره من المدرسة العلیا ھو الضحیة أو الشاھد، في ھ
الموظفین اإلداریین المحایدین في المدرسة، غیر المنخرطین مباشرة في الحادث.  یشمل الحاضرین في 

للطالب(ة)، والمستشار القانوني  الجلسة كل من الطالب(ة) واآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمو الرعایة
مكن، وغیرھم من األشخاص على النحو الذي یحدده مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا للطالب(ة)، إن أ

 و/ أو من ینوب عنھ و/ أو من یطلب الطالب(ة) حضوره.
 

 .  سیقوم مسؤول جلسة االستماع بتحدید االتھامات وتحدید أن الطالب(ة) یفھمھا.االتھامات أ. 
 

ي االتھامات، یتم استدعاء األشخاص الذین لدیھم علم إذا قام الطالب(ة) بالطعن ف  الشھود. ب.  
بالحادث المزعوم.  یجب أن یظھر جمیع الشھود الذین یقدمون الشھادة شخصیًا في جلسة 

) في حالة شھادة الخبراء مثل خبراء أدلة المقذوفات أو تحلیل المخدرات، 1االستماع باستثناء (
المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا و/ أو من ینوب  ) شاھد (شھود) الطالب(ة) إذا قرر مدیر2أو (
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عنھ أن تحدید ھویة شاھد الطالب(ة) من شأنھ أن یعرض السالمة الجسدیة للشاھد (الشھود) 
 للخطر.

 
إذا قرر مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا بعد الجلسة طرد الطالب(ة)، یتعین على مدیر المدرسة/    3.6.19

دیم إخطار كتابي للطالب(ة) واآلباء/ أولیاء األمر/ مقدمي الرعایة للطالب(ة) فیما مدیر المدرسة العلیا تق
یتعلق بأسباب القرار.  كما یجب على ھذا اإلخطار إبالغ الطالب(ة) بالحق في تقدیم استئناف كتابي إلى 

والحق  ) أیام من استالم اإلخطار بقرار الطرد،10المدیر المراقب أو من ینوب عنھ في غضون عشرة (
في أن یمثلھ محام في االستئناف ویشمل طلب من اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة والطالب(ة) 
لحضور اجتماع إعادة الدخول إلى المدرسة مع مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا عند انتھاء فترة 

 الطرد.
 

ھ، ال یجوز أن یقتصر موضوع االستئناف فقط في جلسة االستماع أمام المدیر المراقب أو من ینوب عن   4.6.19
عند تقدیم االستئناف،   .الكتیبعلى تحدید واقعي لما إذا كان الطالب(ة) قد انتھك أي حكم من أحكام ھذا 

یجب على الطالب(ة) تحدید التظلم، بما في ذلك بیان حول أساس (أسس) االستئناف، وبیان موجز للحقائق 
 واالنتصاف المحدد المطلوب.

 
 یجب أن تلتزم جلسة االستماع المنعقدة أمام المدیر المراقب أو من ینوب عنھ بالمتطلبات التالیة:   

 
 أ. یجب أن تتم جلسة االستماع في جلسة مغلقة وتُعقد بشكل غیر رسمي؛  

 
 ب. یحق لجمیع األطراف أن یمثلھم محام أو شخص آخر من اختیارھم؛  

 
 الت المدرسة وجمیع الوثائق األخرى ذات الصلة باالستئناف؛ج. یجوز لجمیع األطراف فحص سج  

 
 د. یجب أن یسمح لجمیع األطراف باستجواب جمیع الشھود؛  

 
 ھـ. یجب أن یكون لجمیع األطراف الحق في تقدیم شھود وأدلة؛  

 
ر و. قد یتسبب المدیر المراقب أو من ینوب عنھ في حضور مستشار قانوني إما لغرض العمل كمستشا  

ألي من موظفي المدرسة أو لغرض إسداء المشورة إلى المدیر المراقب أو من ینوب عنھ أثناء سیر 
االجتماع.  ال یجوز أیًضا ألي محام یقدم المشورة إلى المدیر المراقب أو من ینوب عنھ في إدارة 

 .االجتماع أن یعمل كمحاٍم لموظفي المدرسة
 

ما إذا كان الطالب(ة) قد حرم من الحق (الحقوق) المحددة  یحدد المدیر المر اقب أو من ینوب عنھ 
المنصوص علیھا في االستئناف.  إذا قرر المدیر المراقب أو من ینوب عنھ أن الحرمان من الحقوق قد 

حدث، فیجب على المدیر المراقب أو من ینوب عنھ أن یوصي كذلك بأي تخفیف مالئم ضروري لضمان 
وق) على الفور وبشكل دائم.  یجوز للمدیر المراقب أو من ینوب عنھ أن توقف الحرمان من الحق (الحق

یطلب من اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة والطالب(ة) حضور اجتماع اإلعادة إلى المدرسة مع مدیر 
 المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا عند انتھاء فترة الطرد.

 
بسبب انتھاك  الكتیبرده وفقًا لألحكام الساریة في ھذا یجب على أي مدرسة تقوم بتوقیف طالب(ة) أو تط

متعلق بالكحول أو المخدرات أن تواصل تقدیم الخدمات التعلیمیة للطالب(ة) خالل فترة التوقیف أو الطرد 
 .الكتیبووفقًا للمادة األحكام المعمول بھا في ھذا  76من الفصل  21بموجب المادة 
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ویتقدم للتسجیل في مدرسة أخرى، یجب على المدیر  حكام ھذه السیاسةعندما یتم طرد طالب(ة) بموجب أ 
الخاص بنظام المدرسة المرسلة أن یقوم بإخطار المدیر المراقب أو من ینوب  المراقب أو من ینوب عنھ

 الخاص بنظام المدرس المستقبلة بأسباب طرد الطالب(ة). عنھ
 

 سالح  .  إذا تم العثور على طالب(ة) وبحوزتھ إما12-9یة اإلجراءات الخاصة بصفوف المدرسة الثانو   5.6.19
 على الموظفین أو لالعتداءخطیر قانوناً أو أي سالح آخر أو كان یستخدم عنصًرا بطریقة تھدیدیة أو              

 لمتعلقةتھدیدھم أو ضربھم أو لالعتداء على أعضاء ھیئة التدریس في حرم المدرسة، أو في الفعالیات ا            
 بالمدرسة، أو امتالك أو توزیع الكحول أو المواد الخاضعة للرقابة أو في وجود الكحول أو المواد             

 ستكون العقوبة خطیرة جداً. سیتم تطبیق اإلجراء التالي: الخاضعة للرقابة،            
 

 رسة.سیتصل الموظف المعني بالعمید أو مساعد المدیر أو مدیر المد  أ.  
 

 سیقوم العمید أو مساعد المدیر أو مدیر المدرسة بإخطار:  ب. 
 مدیر السالمة واألمن؛ و .1  
 ؛ و)Cambridge Rindge and Latin Schoolمدیر مدرسة (   .2  
اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة بواسطة الھاتف، وبواسطة خطاب متابعة، و، إذا   .3  

 البرید المسجل بعلم الوصول. دعت الضرورة، بواسطة
 

سیقوم مدیر السالمة واألمن بإخطار مدیر المدرسة والمدیر المراقب أو من ینوب عنھ؛ سیتم  ج.  
إرسال نسخة من تقریر الحادث إلى مدیر المدرسة وإلى المدیر المراقب أو من ینوب عنھ بحلول 

 نھایة الیوم الدراسي.
 

 .الكتیبدرسة وفقًا لألحكام الساریة في ھذا سیتم إبعاد الطالب(ة) عن الم د.  
 

یقوم بإخطار شرطة كامبریدج ویجوز ف عندما یتم انتھاك القانون، فإن مدیر السالمة واألمن سو ھـ.  
 لھ تقدیم شكوى إلى محكمة مقاطعة میدلسكس، وإذا لزم األمر، اتخاذ إجراء مناسب آخر.

 
 .الكتیبع للتوقیف وفقًا لألحكام المعمول بھا في ھذا سیقوم مدیر المدرسة بإجراء جلسة استما و.  

 
أو االعتداء على  إذا وجد مدیر المدرسة أن الطالب(ة) ینتھك سیاسة األسلحة أو المخدرات ز. 

) إلى عشرة 5( من خمسةموظفي المدرسة، یجوز لمدیر المدرسة توقیف الطالب(ة) لمدة تتراوح 
حة والمخدرات واالعتداء على موظفي المدرسة، وفقًا ) أیام بسبب انتھاكھ لسیاسة األسل10(

، وقد یبدأ في إجراءات الطرد بسبب ھذا االنتھاك.  سیتم إرسال الكتیبلألحكام الساریة في ھذا 
نسخ من خطاب التوقیف إلى كبیر موظفي العملیات، ومدیر المدرسة، واألمن، والمستشار 

ك، وقد تتم إحالتھ الطالب(ة) أیًضا إلى برنامج القانوني. بناًء على الظروف المحددة لالنتھا
تعلیمي مناسب تابع لبلدیة المدینة/ إدارة الصحة.  في ختام أي توقیف من ھذا القبیل، سیطلب 

مدیر المدرسة من اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة والطالب(ة) حضور اجتماع العودة إلى 
 المدرسة مع مدیر المدرسة.

 
ة التوقیف وإذا استدعت النتائج التي توصل إلیھا المدیر ذلك، یتعین على المدیر خالل فتر ح. 

.  الكتیبالشروع في إجراءات لعقد جلسة استماع رسمیة للطرد وفقًا لألحكام المعمول بھا في ھذا 
لبدء إجراءات الطرد، یجب أن یقوم مدیر المدرسة بإخطار الطالب(ة) واآلباء/ أولیاء األمور/ 

الرعایة للطالب(ة) كتابةً بفرصة إلجراء جلسة استماع على مستوى المدرسة.  یجب أن مقدمي 
یكون إشعار جلسة االستماع للطرد مكتوبًا بكل من اللغة اإلنكلیزیة ولغة الطالب(ة) المستخدمة 

 الذي تم الكتیبفي المنزل، إذا كانت مختلفة.  یجب أن یوضح اإلشعار أیًضا القسم في ھذا 
والحقائق المتعلقة باالنتھاك المزعوم؛ وأن للطالب(ة) الحق في التمثیل في جلسة االستماع انتھاكھ 
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في حالة الطالب مع فرصة إحضار األدلة والشھود وأنھ سیتم توفیر مترجم فوري عند الحاجة.  
، یالحظ أنھ، قد تحدث جلسة 504) أو خطة الفقرة IEPالذین لدیھم برنامج للتعلیم الفردي (

) أن السلوك المعني لم یكن أحد مظاھر إعاقة TEAMماع فقط بعد تحدید فریق (االست
أعاله.  عالوة على ذلك، یجب أن یحصل الطالب(ة) الذي یتلقى  0.18الطالب(ة).  القسم 

التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات ذات الصلة على تعلیم عام مناسب مجاني خالل أي 
 أعاله. 0.18سم الق انظرفترة استبعاد.  

 
  إجراء جلسة استماع بشأن انتھاكات األسلحة والمخدرات واالعتداء على الموظفین في الصفوف من     6.6.19

 التاسع وحتى الصف الثاني عشر.              
 

یجب أن تدار جلسة االستماع بواسطة مدیر المدرسة إال إذا كان مدیر المدرسة ھو الضحیة أو الشاھد، في 
الحالة، یتم إدارة الجلسة من قبل مساعد المدیر أو غیره من الموظفین اإلداریین المحایدین في  ھذه

المدرسة، غیر المنخرطین مباشرة في الحادث.  سیحضر جلسة االستماع كل من الطالب(ة) و/ اآلباء/ 
 أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة و/ أو من ینوب عنھم و/ أو من یطلب الطالب(ة) حضوره.

 
 .  سیقوم مسؤول جلسة االستماع بتحدید االتھامات وتحدید أن الطالب(ة) یفھمھا.االتھامات  .أ

 
إذا قام الطالب(ة) بالطعن في االتھامات، یتم استدعاء األشخاص الذین لدیھم علم بالحادث   الشھود.  .ب

باستثناء الحضور شخصیاً في الجلسة  المزعوم.  یجب على جمیع الشھود الذین یدلون بشھاداتھم
) شاھد (شھود) 2كأدلة المقذوفات أو تحلیل المخدرات، أو ( ) في حالة شھادة الخبیر، مثل1(

حدد مدیر المدرسة و/ أو من ینوب عنھ أن تحدید ھویة شاھد الطالب من شأنھ أن  الطالب(ة) إذا
 یعرض السالمة الجسدیة لشاھد (شھود) الطالب(ة) للخطر.

 
الجلسة، طرد الطالب(ة)، یجب على مدیر المدرسة تقدیم إخطار كتابي  إذا قرر مدیر المدرسة، بعد

للطالب(ة) واآلباء/ أولیاء األمر/ مقدمي الرعایة للطالب(ة) فیما یتعلق بأسباب القرار وفقًا لألحكام الساریة 
بدالً من بعد الجلسة، قد یقرر مدیر المدرسة توقیف الطالب(ة) وإحالتھ إلى برنامج بدیل   .الكتیب في ھذا

طرد الطالب(ة). یجب على ھذا اإلخطار أیًضا إبالغ الطالب(ة) بالحق في تقدیم استئناف كتابي إلى المدیر 
   .الكتیبالمراقب أو من ینوب عنھ وفقًا لألحكام الساریة في ھذا 

 
    في جلسة االستماع أمام المدیر المراقب أو من ینوب عنھ، یجب إال یقتصر فقط موضوع   7.6.19

 عند .  الكتیبقد انتھك أي حكم من أحكام ھذا االستئناف على تحدید وقائع ما إذا كان الطالب(ة)             
 تقدیم االستئناف، یجب على الطالب(ة) تحدید التظلم، بما في ذلك بیان حول أساس (أسس)             
 لمطلوب.االستئناف، وبیان موجز للحقائق واالنتصاف المحدد ا           

                 
 

 یجب أن تلتزم جلسة االستماع المنعقدة أمام المدیر المراقب أو من ینوب عنھ بالمتطلبات التالیة:    
 

 یجب أن تتم جلسة االستماع في جلسة مغلقة وتُعقد بشكل غیر رسمي؛ أ.   
 

 یحق لجمیع األطراف أن یمثلھم محام أو شخص آخر من اختیارھم؛    .ب
 

 یجوز لجمیع األطراف فحص سجالت المدرسة وجمیع الوثائق األخرى ذات الصلة باالستئناف؛ ج.   
 

 یجب أن یسمح لجمیع األطراف باستجواب جمیع الشھود؛ د.   
 

 یجب أن یكون لجمیع األطراف الحق في تقدیم شھود وأدلة؛  ھـ.  
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قانوني إما لغرض العمل  قد یتسبب المدیر المراقب أو من ینوب عنھ في حضور مستشار  و.  

كمستشار ألي من موظفي المدرسة أو لغرض إسداء المشورة إلى المدیر المراقب أو من ینوب 
عنھ أثناء سیر االجتماع.  ال یجوز أیًضا ألي محام یقدم المشورة إلى المدیر المراقب أو من 

 ینوب عنھ في إدارة االجتماع أن یعمل كمحاٍم لموظفي المدرسة
 

لمدیر المر اقب أو من ینوب عنھ ما إذا كان الطالب(ة) قد حرم من الحق (الحقوق) یحدد ا  
المحددة المنصوص علیھا في االستئناف.  إذا قرر المدیر المراقب أو من ینوب عنھ أن الحرمان 
من الحقوق قد حدث، فیجب على المدیر المراقب أو من ینوب عنھ أن یوصي كذلك بأي تخفیف 

ان توقف الحرمان من الحق (الحقوق) على الفور وبشكل دائم. یجوز للمدیر مالئم ضروري لضم
المراقب أن یطلب من اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة والطالب(ة) حضور اجتماع اإلعادة 

 إلى المدرسة مع مدیر المدرسة عند انتھاء فترة الطرد.
 

قوم بالتقدیم للقبول في مدرسة أخرى، وی عندما یتم طرد طالب(ة) بموجب أحكام ھذه السیاسة  
یجب على المدیر المراقب أو من ینوب عنھ في نظام المدرسة المرسلة إخطار المدیر المراقب 

 أو من ینوب عنھ في نظام المدرسة المستقبلة بأسباب طرد الطالب(ة).
    

 الكتیبھذا  یجب على أي مدرسة تقوم بتوقیف طالب(ة) أو تطرده وفقًا لألحكام الساریة في 
بسبب انتھاك متعلق بالكحول أو األسلحة أو المخدرات أن تواصل تقدیم الخدمات التعلیمیة 

ووفقًا للمادة األحكام  76من الفصل  21للطالب(ة) خالل فترة التوقیف أو الطرد بموجب المادة 
 .الكتیبالمعمول بھا في ھذا 

 

 السلوك خارج المدرسة  0.20  
 

، من القوانین العامة لوالیة ماساتشوستس یسمح لمدیر المدرسة/ مدیر 71من الفصل ) ½37Hالقسم ( 1.20
المدرسة العلیا بتوقیف الطالب(ة) الذي وجھت إلیھ تھمة جنایة أو أصبح متھماً في موضوع شكوى جنایة، 

مدیر بغض النظر عما إذا كان السلوك المزعوم حدث في المدرسة أو في نشاط مرتبط بالمدرسة، إذا قرر 
المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أن استمرار وجود الطالب(ة) في المدرسة سیكون لھ تأثیر ضار كبیر على 

) لمدیر المدرسة / مدیر المدرسة العلیا بطرد طالب(ة) ½37Hالرفاه العام للمدرسة.  كما یسمح القسم (
رسة/ مدیر المدرسة العلیا أن استمرار أدین أو اعترف بذنب فیما یتعلق بجنایة أو جنحة؛ إذا قرر مدیر المد

 وجود الطالب(ة) في المدرسة سیكون لھ تأثیر ضار كبیر على الرفاه العام للمدرسة.
 

، یالحظ أنھ، قد تحدث 504) أو خطة الفقرة IEPفي حالة الطالب الذین لدیھم برنامج للتعلیم الفردي (
المعني لم یكن أحد مظاھر إعاقة الطالب(ة).  ) أن السلوك TEAMجلسة االستماع فقط بعد تحدید فریق (

أعاله.  عالوة على ذلك، یجب أن یحصل الطالب(ة) الذي یتلقى التعلیم لذوي  0.18القسم  انظر
 انظراالحتیاجات الخاصة والخدمات ذات الصلة على تعلیم عام مناسب مجاني خالل أي فترة استبعاد.  

 أعاله. 0.18القسم 
 

  ھل حاتت نأ بجی )½M.G.L.c. 71, §37Hعن المدرسة بموجب أحكام القانون (أي طالب(ة) موقوف   
  يف هاندأ حضوم وھ امك داعبتسالا ةرتف لالخ يمیداكأ مدقت زارحإو ةیمیلعتلا تامدخلا يقلتل ةصرفلا          
 .21 مسقلا          

 
 بجومب ىمسم ریغ لجأل درطلا وأ /و فیقوتلا تاسلجب قلعتی امیف اھعابتا بجاولا تاءارجإلا يلی امیف   2.20

 :)½M.G.L.c. 71, §37H(  نوناقلا ماكحأ
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أیام أو أقل، إذا قرر مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أن  10خالل أي فترة تعلیق مدتھا  أ.  
السلوك یستدعي الشروع في توقیف الطالب(ة) أو طرده إلى أجل غیر مسمى، یقوم مدیر 

مدرسة العلیا بإخطار الطالب(ة) واآلباء/ أولیاء األمر/ مقدمو الرعایة للطالب(ة) المدرسة/ مدیر ال
كتابةً بفرصة الحصول على جلسة استماع على مستوى المدرسة.  یجب أن یكون إشعار جلسة 
االستماع مكتوبًا وباللغة اإلنكلیزیة ولغة الطالب(ة) المستخدمة في المنزل، إذا كانت مختلفة.  

انتھاكھ والحقائق المتعلقة باالنتھاك  الذي تم الكتیبح اإلشعار أیًضا القسم في ھذا یجب أن یوض
المزعوم؛ وأن للطالب(ة) الحق في التمثیل في جلسة االستماع مع فرصة إحضار األدلة والشھود 

في حالة الطالب الذین لدیھم برنامج للتعلیم الفردي وأنھ سیتم توفیر مترجم فوري عند الحاجة.  
)IEP یالحظ أنھ، قد تحدث جلسة االستماع فقط بعد تحدید فریق 504) أو خطة الفقرة ،
)TEAM  .(ة)أعاله.   0.18القسم  انظر) أن السلوك المعني لم یكن أحد مظاھر إعاقة الطالب

عالوة على ذلك، یجب أن یحصل الطالب(ة) الذي یتلقى التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة 
 0.18القسم  انظرعلى تعلیم عام مناسب مجاني خالل أي فترة استبعاد.  والخدمات ذات الصلة 

 أعاله.
 

 إدارة جلسة االستماع.  ب. 
 

یجب أن تدار جلسة االستماع بواسطة مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا إال إذا كان مدیر  
ارة الجلسة من قبل المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا ھو الضحیة أو الشاھد، في ھذه الحالة، یتم إد

مساعد المدیر أو غیره من الموظفین اإلداریین المحایدین في المدرسة، غیر المنخرطین مباشرة 
في الحادث.  یشمل الحاضرین في الجلسة كل من الطالب(ة) واآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمو 

شخاص على النحو للطالب(ة)، والمستشار القانوني للطالب(ة)، إن أمكن، وغیرھم من األ الرعایة
الذي یحدده مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا و/ أو من ینوب عنھ و/ أو من یطلب الطالب(ة) 

 حضوره.
 

: سیقوم مسؤول جلسة االستماع بتحدید االتھامات وتحدید أن االتھامات .1
 الطالب(ة) یفھمھا.

 
دعاء األشخاص إذا قام الطالب(ة) بالطعن في االتھامات، یتم است  الشھود. .2

الذین لدیھم علم بالحادث المزعوم.  یجب أن یظھر جمیع الشھود الذین 
) في حالة شھادة 1یقدمون الشھادة شخصیًا في جلسة االستماع باستثناء (

) شاھد 2الخبراء مثل خبراء أدلة المقذوفات أو تحلیل المخدرات، أو (
سة العلیا و/ أو من (شھود) الطالب(ة) إذا قرر مدیر المدرسة/ مدیر المدر

ینوب عنھ أن تحدید ھویة شاھد الطالب(ة) من شأنھ أن یعرض السالمة 
 الجسدیة للشاھد (الشھود) للخطر.

 
إذا قرر مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا بعد الجلسة طرد الطالب(ة) أو توقیفھ ألجل غیر   ج.  

قدیم إخطار كتابي للطالب(ة) واآلباء/ مسمى، یتعین على مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا ت
أولیاء األمر/ مقدمي الرعایة للطالب(ة) فیما یتعلق بأسباب القرار.  كما یجب أن یقوم ھذا 

بإبالغ الطالب(ة) بالحق في تقدیم استئناف كتابي إلى المدیر المراقب أو من ینوب عنھ  اإلخطار
قرار التوقیف ألجل غیر مسمى، والحق ) أیام من استالم إخطار الطرد أو 5في غضون خمسة (

في أن یمثلھ محام في االستئناف. كما سیطلب مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا من اآلباء/ 
أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة والطالب(ة) حضور اجتماع اإلعادة إلى المدرسة مع مدیر 

 توقیف ألجل غیر مسمى.المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا عند انتھاء فترة الطرد أو ال
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 خدمات التعلیم والتقدم األكادیمي في ظل التوقیف    0.21
 

یجب أن تتاح الفرصة لكل طالب(ة) یقضي فترة توقیف في المدرسة أو توقیف قصیر األجل أو توقیف     1.21
طویل األجل أو استبعاد، لكسب وحدات الكریدیت الدراسیة، حسب االقتضاء، وتعویض الواجبات 

االمتحانات واألوراق وغیرھا من األعمال المدرسیة حسب الحاجة، لتحقیق تقدم أكادیمي خالل فترة و
استبعاد الطالب(ة) من الفصل أو المدرسة.  أي طالب یُطرد أو یتم توقیفھ لمدة تزید عن عشرة أیام متتالیة، 

وإحراز تقدم أكادیمي نحو تلبیة سواء في المدرسة أو خارجھا، ستتاح لھ الفرصة لتلقي الخدمات التعلیمیة 
المتطلبات المحلیة والوالئیة، من خالل خطة الخدمة التعلیمیة على مستوى المدرسة التي وضعت بواسطة 

مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا.  یجب أن یقوم مدیر المدرسة المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا بإبالغ 
 دمي الرعایة بھذه الفرصة عند فرض التوقیف أو الطرد.الطالب(ة) واآلباء/ أولیاء األمور/ مق

 
یجب أن تصف خطة الخدمة التعلیمیة على مستوى المدرسة الخدمات التعلیمیة التي ستوفرھا المنطقة    2.21

) أیام متتالیة وتشمل عملیة 10التعلیمیة للطالب الذین یتم طردھم أو تعلیقھم من المدرسة ألكثر من عشرة (
ء الطالب واآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي بالخدمات وعملیة ترتیب كیفیة تقدیم ھذه الخدمات.  إخطار ھؤال

یجب أن تكون الخدمات التعلیمیة مبنیة على المعاییر األكادیمیة وأطر المناھج الموضوعة لجمیع الطالب 
دیمیة وأطر المناھج بموجب قوانین ولوائح الوالیة، وأن یتم توفیرھا بطریقة تتفق مع المعاییر األكا

 الدراسیة.
 

 االستبعاد من المدرسة   0.22
 

ال یجوز استبعاد أي طالب(ة) من المدرسة قسراً بأي طریقة أو ألي فترة زمنیة إال وفقًا لإلجراء الوارد    1.22 
ما لم یكن الطالب(ة) مصابًا بمرض معٍد أو مرض آخر یشكل خطراً على الصحة العامة،  الكتیبفي ھذا 

و لم یقدم شھادة بالتحصین، في ھذه الحالة، یتم إخطار اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة على الفور أ
ولكن اإلعفاءات مسموح بھا عند دخول المدرسة ألسباب طبیة ودینیة. االستثناء  وإرسال الطالب(ة) إلى المنزل

زئیًا دون إعفاءات طبیة أو دینیة ھو لألطفال الوحید الستبعاد األطفال غیر المحصنین أو الذین تم تحصینھم ج
المشردین.   سیعمل مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا وممرضة المدرسة مع اآلباء / األولیاء األمور/ مقدمي 

 الرعایة فیما یتعلق بعودة الطالب(ة) إلى المدرسة.   
 

اًما أو أكبر، مغادرة المدرسة طوًعا، في غضون ) ع16إذا اختار الطالب(ة)، البالغ من العمر ستة عشر (    2.22
) أیام بعد توقف الطالب(ة) عن الذھاب إلى المدرسة، یرسل مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا 7سبعة (

أو من ینوب عنھ إشعاًرا كتابیًا إلى اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة للطالب(ة) بكل من اللغة األساسیة 
أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة واللغة اإلنكلیزیة، لطلب قیام الطالب(ة) واآلباء/ أولیاء  /لھؤالء اآلباء

األمور/ مقدمي الرعایة االجتماع مع مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أو من ینوب عنھ قبل قیام 
 الطالب(ة) بترك المدرسة بشكل دائم.

 
سال الخطاب بالبرید المسجل بعلم الوصول.  الغرض من ھذا مقابلة الخروج. إذا لزم األمر، یجب إر   3.22

االجتماع ھو مراجعة أسباب مغادرة الطالب(ة) للمدرسة، وسجل الطالب(ة) وخطط الطالب(ة) التعلیمیة أو 
الوظیفیة المستقبلیة، وتحدید أن الطالب(ة) یغادر المدرسة بمحض إرادتھ؛ التأكد من عدم وجود أي قوة أو 

 المدرسة یطبق على الطالب(ة) من قبل أي مسؤول أو موظف في المدرسة.ضغط لمغادرة 
 

) أیام دراسیة 10إذا لم یستجب اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمو الرعایة و/ أو الطالب(ة) في غضون عشرة (   4.22
ى لطلب مقابلة الخروج، یقوم مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أو من ینوب عنھ بإرسال مذكرة إل

 اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة تفید ألنھ قد یتم إسقاط الطالب(ة) من لفات المدرسة.
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ال یجوز تفسیر ھذا القسم على أنھ یستبعد بشكل دائم الطالب(ة) الذي یرغب في استئناف تعلیمھ في وقت    5.22
حق قبل عید میالد الطالب(ة) الحق.  یجوز للطالب(ة) العودة إلى المدرسة في بدایة أي فصل دراسي ال

) بناًء على طلب إلحاق كتابي مقدم إلى مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا لحضور 21الواحد والعشرین (
 اجتماع اإلعادة إلى المدرسة.

 
یحتفظ مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا و/ أو مساعد المدیر، وفقًا للوائح التي یضعھا مجلس التعلیم    6.22

) على التوالي أو أكثر، سواء أكان ذلك 1للوالیة، بسجل لكل طالب(ة) یترك المدرسة لمدة شھر واحد (
بسبب الطرد أو االستبعاد أو المرض أو المغادرة الطوعیة أو ألي سبب آخر.  یجب أن تتضمن ھذه 

وقف فیھ السجالت االسم، والعمر، والعرق، والجنس، والعنوان، ومستوى الصف، والتاریخ الذي ت
الطالب(ة) عن الحضور بانتظام إلى المدرسة، والسبب الذي جعل الطالب(ة) غیر قادر على الحضور.  

یجب أن یقوم مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا و/ أو مساعد المدیر بتقدیم تقریر سنوي إلى المدیر 
یر على ملخص للطالب الذین المراقب أو من ینوب عنھ وإلى لجنة المدارس، ویجب أن یحتوي ھذا التقر

 تركوا المدرسة لمدة شھر واحد (أو أكثر)، لكن یجب أال یكشف التقریر عن ھویة أي طالب(ة).
 

 الحق في جلسة استماع الستدراك الحرمان من الحقوق   0.23
 

د حرم من قبل إذا كان الطالب(ة) و/ أو اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمو الرعایة یعتقدون أن الطالب(ة) ق    1.23
وإذا كان الطالب(ة) و/  الكتیبمسؤول أو موظف في إدارة المدارس من أي حق منصوص علیھ في ھذا 

أو اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمو الرعایة غیر قادرین على حل التظلم بعد محاولة بحسن نیة الستخدام 
لیا أو غیرھم من مسؤولي المدرسة، الوسائل غیر الرسمیة بالتعاون مع مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة الع

یحق للطالب(ة) و/ أو اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة تقدیم شكوى مكتوبة إلى المدیر المراقب أو من 
ینوب عنھ أو إلى الرئیس التنفیذي للعملیات.  یجب أن تتضمن الشكوى المكتوبة التظلم، بما في ذلك الحق 

 .لالنتصافة) منھ، ویجب أن تتضمن بیانًا موجًزا بالوقائع وطلب محدد المحدد الذي تم حرمان الطالب(
 

ما لم یقرر المدیر المراقب أو من ینوب عنھ أو كبیر موظفي العملیات أنھ بعد التحقیق، وجد أن التھمة     2.23
قادرین تافھة وبدون استحقاق، أو ما لم یكن المدیر المراقب أو من ینوب عنھ أو كبیر موظفي العملیات 

) أیام مدرسیة بعد استالم الشكوى المكتوبة، 7على حل التظلم بما یرضي الطرف المتضرر خالل سبعة (
یقوم المدیر المراقب أو من ینوب عنھ أو كبیر موظفي العملیات بإرسال إشعار إلى مدیر المدرسة/ مدیر 

مى في الشكوى المكتوبة، وإلى المدرسة العلیا، وإلى موظف (موظفي) اإلدارة المدرسیة، إن وجد، المس
الطالب(ة) واآلباء/ أولیاء األمر/ مقدمي الرعایة الذین قدموا الشكوى.  یجب أن یتضمن ھذا اإلشعار ما 

 یلي:
 

) أیام دراسیة بعد استالم 10وقت ومكان االجتماع المزمع عقده في موعد ال یتجاوز عشرة ( أ.   
) أیام 5تأجیل موعد جلسة االستماع إلى خمسة (الشكوى، باستثناء أنھ یجوز ألي طرف طلب 

 دراسیة للتحضیر لجلسة االستماع؛
 

 بیان التظلم كما ورد في الشكوى المكتوبة؛  ب.  
 

 بیان كامل بالوقائع، بما في ذلك أسماء الشھود، التي أدت إلى التھمة (التھم)؛ ج.   
 

 المطلوب؛ باالنتصافبیان  د.   
 

األطراف التي یجب أن تشمل الحق في أن یكون ھناك محام أو شخص آخر  بیان بحقوق جمیع ھـ.   
 یمثلھم في االجتماع، وتقدیم الشھود واألدلة واستجواب الشھود المناھضین للمتھم.
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 یجب أن یتوافق االجتماع مع اإلرشادات التالیة:     3.23
 

 ؛یجب أن یعقد االجتماع أمام المدیر المراقب أو من ینوب عنھ أ.   
 

 یجب أن یكون االجتماع في جلسة مغلقة ویُعقد بشكل غیر رسمي؛ ب.   
 

 یحق لجمیع األطراف أن یمثلھم محام أو شخص آخر من اختیارھم؛ ج.   
 

 یجوز لجمیع األطراف فحص سجالت المدرسة وجمیع الوثائق األخرى ذات الصلة بالشكوى؛ د.   
 

 جمیع الشھود؛ یجب أن یسمح لجمیع األطراف باستجواب ھـ.   
 

 یجب أن یكون لجمیع األطراف الحق في تقدیم شھود وأدلة؛ و.   
 

قد یتسبب المدیر المراقب أو من ینوب عنھ في حضور مستشار قانوني إما لغرض العمل  ز.   
كمستشار ألي من موظفي المدرسة أو لغرض إسداء المشورة إلى المدیر المراقب أو من ینوب 

ماع.  ال یجوز أیًضا ألي محام یقدم المشورة إلى المدیر المراقب أو من عنھ أثناء سیر االجت
 ینوب عنھ في إدارة االجتماع أن یعمل كمحاٍم لموظفي المدرسة

 
یحدد المدیر المر اقب أو من ینوب عنھ ما إذا كان الطالب(ة) قد حرم من الحق (الحقوق) المحددة      4.23

إذا قرر المدیر المراقب أو من ینوب عنھ أن الحرمان من الحقوق   المنصوص علیھا في الشكوى المكتوبة.
قد حدث، فیجب على المدیر المراقب أو من ینوب عنھ أن یوصي كذلك بأي تخفیف مالئم ضروري 

لضمان توقف الحرمان من الحق (الحقوق) على الفور وبشكل دائم.  عند تحدید اإلجراء التخفیفي 
جات الطالب المتعلقة بالتنوع، مع التركیز على تلبیة احتیاجات الطالب فیما المناسب، ینبغي مراعاة احتیا

یتعلق بالعرق أو اللون أو األصل القومي أو الخلفیة اإلثنیة أو النسب أو الدین أو العمر أو اإلعاقة أو 
جتماعي أو المعلومات الوراثیة أو وضعیة المحاربین القدماء أو الحالة االجتماعیة أو الجنس أو النوع اال

الھویة الجنسیة أو المیول الجنسیة أو الحمل أو الظروف ذات الصلة بالحمل. المظھر الجسدي، وحالة 
األبوة واألمومة، والحالة االجتماعیة واالقتصادیة، والتشرد، وكذلك احتیاجات الطالب فیما یتعلق 

 باإلنصاف، واللغة، والعافیة االجتماعیة/ العاطفیة، والتكنولوجیا.
 

على الرغم من أحكام ھذا القسم، یجوز للطالب(ة) استخدام عملیة تقدیم الشكاوى المنصوص علیھا في   5.23
"سیاسة منع التمییز وحظر التحرش الجنسي" لمدارس كامبریدج العامة لطلب التماس حل أي شكاوى 

أو اللون أو األصل تتعلق بالتمییز أو المضایقة تستند إلى خاصیة محمیة بموجب القانون مثل العرق 
القومي أو الخلفیة اإلثنیة أو النسب أو الدین أو العمر أو اإلعاقة أو المعلومات الوراثیة أو وضعیة 

المحاربین القدماء أو الحالة االجتماعیة أو الجنس أو النوع االجتماعي أو الھویة الجنسیة أو المیول الجنسیة 
لحالة االجتماعیة االقتصادیة أو التشرد؛ یجوز للطالب(ة) أو الحمل أو الظروف ذات الصلة بالحمل أو ا

لطلب تسویة أي شكاوى تتعلق بانضباط  الكتیباستخدام عملیة االستئناف المنصوص علیھا في ھذا 
الطالب(ة)؛ ویجوز للطالب(ة) استخدام عملیة تقدیم الشكاوى المنصوص علیھا في سیاسة مكافحة التنّمر 

التنّمر  الخاصة بالمنطقة التعلیمیة المدرسیة لطلب تسویة الشكاوى المتعلقة وخطة التدخل للوقایة من 
  بالتنّمر.

 
ألي طرف متضرر من قرار وتوصیة المدیر المراقب أو من ینوب عنھ الحق في طلب استئناف أمام لجنة    6.23

راقب المتعلقة المدارس.  ومع ذلك، لن ینطبق حق االستئناف ھذا على قرارات أو توصیات المدیر الم
بالقرارات التي تحدد بموجب قانون الوالیة أن االستئناف النھائي یجب أن یستمع إلیھ المدیر المراقب. 

) أیام دراسیة بعد استالم قرار المدیر 5یجب تقدیم طلب االستئناف إلى لجنة المدارس في غضون خمسة (
 المراقب.
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ات المدیر المراقب لتحدید ما إذا كانت ھناك أدلة كافیة إلثبات أن تقوم لجنة المدارس بمراجعة نتائج وتوصی   7.23

الحرمان (الحرمانات) المزعومة من الحقوق قد حدث وما إذا كان االنتصاف المفروض مناسبًا للحرمان 
) أیام دراسیة بعد سماع 10(الحرمانات). یصدر القرار الكتابي للجنة المدارس في غضون عشرة (

لقرار الذي یؤكد أو ینقض أو یعدل بطریقة أو بأخرى نتائج وتوصیات المدیر المراقب أو االستئناف، وھو ا
 من ینوب عنھ.

 
یجوز لجمیع األطراف وممثلیھا، بما في ذلك المحامي، مخاطبة لجنة المدارس بشأن األدلة المقدمة في     8.23 

تقدیرھا، سماع الشھود وتلقي أدلة جلسة االستماع ومدى مالءمة االنتصاف.  یجوز للجنة المدارس، حسب 
 إضافیة.

 

 كتیبات الطالب   0.24
 

 Cambridge Rindge and Latin School Studentتتم طباعة قواعد السلوك اإلضافیة في كتیب مدرسة (
Handbook( وكتیب الطالب الخاص بكل مدرسة.  یجب على جمیع الطالب/ اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي ،
ات للحصول على معلومات إضافیة تتعلق بالقواعد الھامة المتعلقة بحیاة الكتیبوظفین الرجوع إلى ھذه الرعایة والم

 الطالب.
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